
زيارة تفتيشية23692/1/2017مكتب رئيس الوزراءمجلس الوزراء

زيارة تفتيشية55913/16/2017الشيعي/ديوان الوقف مجلس الوزراء

زيارة تفتيشية24192/1/2017مؤسسة السجناءمجلس الوزراء

زيارة تفتيشية69494/4/2017جمعية الهالل االحمر العراقيةالهالل االحمر

زيارة تفتيشية3551/5/2017ذي قار/ جمعية الهالل االحمر الهالل االحمر

زيارة تفتيشية23562/1/2017شركة انتاج االلبسة الجاهزةشركات قطاع مختلط

زيارة تفتيشية188239/7/2017شركةالكندي النتاج اللقاحاتشركات قطاع مختلط

مؤسسات المجتمع 

المدني

اللجنة البارالمبية الوطنية 

كركوك/ العراقية 
زيارة تفتيشية108385/25/2017

مؤسسات المجتمع 

المدني
زيارة تفتيشية206179/25/2017المثنى/مكتب حقوق االنسان 

زيارة تفتيشية122516/12/2017مجلس القضاء االعلىمجلس القضاء االعلى

زيارة تفتيشية91345/4/2017استئناف ميسانمجلس القضاء االعلى

زيارة تفتيشية191619/11/2017مفتشية اثار المثنىهيئة السياحة

زيارة تفتيشية206429/25/2017هيئة سياحة الديوانيةهيئة السياحة

وزارة االتصاالت
صالح /شبكة االعالم العراقي

الدين
زيارة تفتيشية970211/5/2017

زيارة تفتيشية116086/4/2017كركوك/قسم انترنيتوزارة االتصاالت

وزارة االعمار 

واالسكان

شركة حمورابي العامة 

للمقاوالت االنشائية
زيارة تفتيشية193349/12/2017

وزارة االعمار 

واالسكان

شركة المعتصم العامة 

للمقاوالت االنشائية
زيارة تفتيشية64513/29/2017

وزارة االعمار 

واالسكان
زيارة تفتيشية194149/12/2017مديرية البلديات العامة

وزارة االعمار 

واالسكان
زيارة تفتيشية31912/13/2017واسط/صندوق اسكان 

وزارة االعمار 

واالسكان
زيارة تفتيشية27982/7/2017مديرية مباني واسط

وزارة البلديات 

واالشغال العامة
زيارة تفتيشية180008/27/2017مديرية بلديات البصرة

وزارة البلديات 

واالشغال العامة
زيارة تفتيشية2151/4/2017بلدية السدة

30/9/2017-1/1/2017التقارير الصادرة للفترة 



وزارة البلديات 

واالشغال العامة
زيارة تفتيشية26882/6/2017بلدية االسكندرية

وزارة البلديات 

واالشغال العامة
زيارة تفتيشية31632/13/2017بلدية النيل

وزارة البلديات 

واالشغال العامة
زيارة تفتيشية37862/21/2017بلدية الكفل

وزارة البلديات 

واالشغال العامة
زيارة تفتيشية48683/9/2017بلدية الحمزة

وزارة البلديات 

واالشغال العامة
زيارة تفتيشية173018/17/2017بلدية الحلة

وزارة البلديات 

واالشغال العامة
زيارة تفتيشية73874/10/2017مديرية بلدية كركوك

وزارة البلديات 

واالشغال العامة
زيارة تفتيشية145497/17/2017مديرية مجاري القادسية

وزارة التجارة
الشركة العامة لتجارة المواد 

االنشائية
زيارة تفتيشية35332/19/2017

وزارة التجارة
الشركة العامة لتجارة المواد 

كربالء/الغذائية
زيارة تفتيشية93285/8/2017

زيارة تفتيشية209299/27/2017الشركة العامة لتجارة الحبوبوزارة التجارة

زيارة تفتيشية179918/27/2017دائرة الرقابة التجارية والماليةوزارة التجارة

زيارة تفتيشية4961/9/2017تصنيع حبوب المثنىوزارة التجارة

وزارة التربية
مديرية تربية بغداد الكرخ 

االولى
زيارة تفتيشية59173/22/2017

وزارة التربية
مديرية تربية بغداد الكرخ 

الثانية
زيارة تفتيشية59333/22/2017

زيارة تفتيشية95515/10/2017مديرية تربية الكرخ الثالثةوزارة التربية

زيارة تفتيشية37892/21/2017الهاشمية/ تربية بابلوزارة التربية

زيارة تفتيشية44933/5/2017تربية بابلوزارة التربية

زيارة تفتيشية79074/16/2017مديرية تربية بابلوزارة التربية

زيارة تفتيشية99635/15/2017مديرية تربية النجفوزارة التربية

زيارة تفتيشية170658/15/2017مديرية تربية كربالءوزارة التربية

زيارة تفتيشية25902/5/2017قسم محو االميةوزارة التربية

وزارة التربية
المديرية العامة لتربية محافظة 

كركوك
زيارة تفتيشية83174/19/2017



وزارة التربية
صالح /المديرية العامة للتربية

الدين
زيارة تفتيشية91143/5/2017

وزارة التربية
المديرية العامة لتربية محافظة 

كركوك
زيارة تفتيشية159938/1/2017

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
زيارة تفتيشية138397/9/2017الجامعة التقنية الوسطى

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
زيارة تفتيشية150747/23/2017الجامعة التكنولوجيا

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
زيارة تفتيشية20401/29/2017جامعة ذي قار

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
زيارة تفتيشية40112/26/2017جامعة ميسان

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

كلية التربية /جامعة البصرة 

الرياضية
زيارة تفتيشية78954/16/2017

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
زيارة تفتيشية82414/19/2017كلية الزراعة/جامعة البصرة 

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

كلية العلوم /جامعة ميسان

السياسية
زيارة تفتيشية82424/19/2017

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
زيارة تفتيشية169868/14/2017الجامعة التقنية الجنوبية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
زيارة تفتيشية2121/4/2017معهد تقني بابل

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
زيارة تفتيشية431/2/2017كلية الزراعة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
زيارة تفتيشية35322/19/2017كلية الطب بابل

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
زيارة تفتيشية37912/21/2017بابل/ كلية الطب 

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

كلية االدارة /جامعة بالبل

واالقتصاد
زيارة تفتيشية93295/8/2017

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
زيارة تفتيشية116446/5/2017جامعة بابل

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
زيارة تفتيشية40092/26/2017كليات في جامعة كركوك

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
زيارة تفتيشية83064/19/2017كركوك/ المعهد التقني

زيارة تفتيشية52323/14/2017وزارة الثقافةوزارة الثقافة

زيارة تفتيشية66864/2/2017مديرية شرطة محافظة بغدادوزارة الداخلية

زيارة تفتيشية69034/4/2017الداخلية/مكتب المفتش العاموزارة الداخلية

زيارة تفتيشية90335/3/2017مديرية الجنسية العامةوزارة الداخلية



زيارة تفتيشية132936/22/2017مديرية الجنسية العامةوزارة الداخلية

زيارة تفتيشية29702/9/2017مديرية المرور العامةوزارة الداخلية

زيارة تفتيشية177948/23/2017مديرية دفاع مدني بصرةوزارة الداخلية

وزارة الدولة لشؤون 

السياحة واالثار
زيارة تفتيشية19051/26/2017اثار بابل

زيارة تفتيشية51413/13/2017دائرة البستنةوزارة الزراعة

زيارة تفتيشية73864/10/2017دائرة البستنةوزارة الزراعة

زيارة تفتيشية144597/16/2017مفقس اسماك الشرشوزارة الزراعة

زيارة تفتيشية19211/26/2017مستشفى البيطري كربالءوزارة الزراعة

زيارة تفتيشية7271/11/2017شركة التجهيزات الزراعيةوزارة الزراعة

زيارة تفتيشية152927/24/2017مديرية زراعة بابلوزارة الزراعة

زيارة تفتيشية98895/14/2017مديرية زراعة المثنىوزارة الزراعة

زيارة تفتيشية121706/11/2017زراعة القادسيةوزارة الزراعة

زيارة تفتيشية55263/15/2017دائرة مدينة الطبوزارة الصحة

وزارة الصحة
دائرة صحة بغداد الكالخ مركز 

الكاظمية
زيارة تفتيشية82384/19/2017

وزارة الصحة
/ مديرية العيادات الشعبية 

بصرة
زيارة تفتيشية20261/29/2017

زيارة تفتيشية20291/29/2017دائرة صحة البصرةوزارة الصحة

زيارة تفتيشية5081/9/2017دائرة صحة البصرةوزارة الصحة

زيارة تفتيشية12521/18/2017دائرة صحة ذي قاروزارة الصحة

زيارة تفتيشية27352/6/2017دائرة صحة البصرةوزارة الصحة

زيارة تفتيشية27362/6/2017دائرة صحة البصرةوزارة الصحة

وزارة الصحة
/ مركز الرعاية الصحية 

الحسينية
زيارة تفتيشية30362/9/2017

زيارة تفتيشية171858/16/2017دائرة صحة كربالءوزارة الصحة

وزارة الصحة
مستشفى /دائرة صحة كركوك

االطفال
زيارة تفتيشية83054/19/2017



وزارة الصحة
قطاع الرعاية االجتماعية 

لقضاء النعمانية
زيارة تفتيشية18781/26/2017

زيارة تفتيشية18761/26/2017النسائية/مستشفى الحاج جاللوزارة الصحة

زيارة تفتيشية39272/23/2017مستشفى الكوت النسائيةوزارة الصحة

زيارة تفتيشية39282/23/2017الحي/قطاع الرعاية الصحيةوزارة الصحة

زيارة تفتيشية45843/6/2017واسط/مستشفى الزهراء وزارة الصحة

زيارة تفتيشية54803/15/2017المثنى/العيادات الشعبية الطبية وزارة الصحة

وزارة الصناعة
الشركة العامة لصناعة االدوية 

والمستلزمات الطبية
زيارة تفتيشية91455/4/2017

وزارة الصناعة
الشركة العامة للصناعات 

التعدينية
زيارة تفتيشية133186/22/2017

زيارة تفتيشية119516/7/2017كركوك/مركز تسويق االدويهوزارة الصناعة

زيارة تفتيشية44823/5/2017دائرة كتاب العدولوزارة العدل

زيارة تفتيشية29712/9/2017ميسان/ دائرة التنفيذ وزارة العدل

زيارة تفتيشية170328/14/2017كاتب عدل الحسينيةوزارة العدل

زيارة تفتيشية96875/11/2017عدل الشاميةوزارة العدل

وزارة العمل والشؤون 

االجتماعية
زيارة تفتيشية26912/6/2017مديرية رعاية القاصرين

وزارة العمل والشؤون 

االجتماعية
زيارة تفتيشية16121/24/2017قسم الصحة والسالمة المهنية

وزارة العمل والشؤون 

االجتماعية
زيارة تفتيشية85544/25/2017دائرة اصالح االحداث

وزارة العمل والشؤون 

االجتماعية

دائرة رعاية ذوي االحتياجات 

الخاصة
زيارة تفتيشية123126/13/2017

وزارة الكهرباء
المديرية العامة لنقل 

الوسطى/الطاقة
زيارة تفتيشية89525/2/2017

زيارة تفتيشية39152/23/2017مصرف الرافدين بعقوبةوزارة الكهرباء

زيارة تفتيشية16091/24/2017مصرف الرافدينوزارة المالية

زيارة تفتيشية761/2/2017مصرف الرافدينوزارة المالية

زيارة تفتيشية9341/12/2017مصرف الرافدينوزارة المالية

زيارة تفتيشية9351/12/2017مصرف الرشيدوزارة المالية



زيارة تفتيشية9381/12/2017مصرف الرافدينوزارة المالية

زيارة تفتيشية39812/26/2017وزارة الماليةوزارة المالية

زيارة تفتيشية35702/20/2017وزارة الماليةوزارة المالية

زيارة تفتيشية60813/26/2017المصرف الصناعيوزارة المالية

زيارة تفتيشية46033/6/2017مصرف الرشيدوزارة المالية

زيارة تفتيشية85444/25/2017مصرف الرافدينوزارة المالية

زيارة تفتيشية68284/3/2017مصرف الرشيدوزارة المالية

زيارة تفتيشية103125/18/2017باب المعظم/ مصرف الرافدينوزارة المالية

زيارة تفتيشية92095/7/2017كرادة مريم/ مصرف الرافدينوزارة المالية

وزارة المالية
فرع صندوق / مصرف الرافدين

االسكان
زيارة تفتيشية105695/22/2017

زيارة تفتيشية103375/18/2017الدورة/ مصرف الرشيد وزارة المالية

زيارة تفتيشية123986/14/2017مصرف الرافدينوزارة المالية

زيارة تفتيشية124006/14/2017مصرف الرشيدوزارة المالية

زيارة تفتيشية130016/19/2017مصرف الرافدينوزارة المالية

زيارة تفتيشية149367/19/2017حيفا/مصرف الرافدين وزارة المالية

وزارة المالية
فرع االعمار /مصرف الرافدين 

واالسكان
زيارة تفتيشية134917/2/2017

زيارة تفتيشية154697/26/2017مصرف الرشيدوزارة المالية

زيارة تفتيشية153237/25/2017المصرف العراقي للتجارةوزارة المالية

وزارة المالية
فرع سكك /مصرف الرافدين

الحديد
زيارة تفتيشية157537/30/2017

وزارة المالية
فرع /مصرف الرافدين 

وزارةالعمل
زيارة تفتيشية156147/27/2017

زيارة تفتيشية177858/23/2017سبع قصور/ مصرف الرافدينوزارة المالية

زيارة تفتيشية173438/17/2017فرع الحرية/ مصرف الرافدينوزارة المالية

زيارة تفتيشية191679/11/2017اشبيلية/ مصرف الرشيدوزارة المالية

وزارة المالية
فرع العلوم / مصرف الرشيد

والتكنولوجيا
زيارة تفتيشية190949/10/2017



زيارة تفتيشية207489/26/2017فرع السنك/ الرافدين وزارة المالية

زيارة تفتيشية207429/26/2017فرع الجوادين/الرشيدوزارة المالية

زيارة تفتيشية209599/27/2017المصافي/الرافدين وزارة المالية

زيارة تفتيشية10521/15/2017الناصرية/ مصرف الرشيد وزارة المالية

وزارة المالية
/ المصرف العراقي للتجارة 

بصرة
زيارة تفتيشية25582/5/2017

زيارة تفتيشية29692/9/2017مديرية كمرك المنطقة الجنوبيةوزارة المالية

زيارة تفتيشية48993/9/2017مصرف الرشيد فرع الوفاءوزارة المالية

زيارة تفتيشية93325/8/2017مصرف الرشيد فرع القرنةوزارة المالية

زيارة تفتيشية104695/21/2017مصرف الرشيد فرع ام قصروزارة المالية

زيارة تفتيشية107725/24/2017مصرف الرافدين فرع المعقلوزارة المالية

زيارة تفتيشية144697/16/2017المصرف العقاريوزارة المالية

زيارة تفتيشية21431/30/2017مصرف الرشيد الكوفةوزارة المالية

زيارة تفتيشية26902/6/2017عين تمر/ مصرف الرافدينوزارة المالية

زيارة تفتيشية44913/5/2017دائرة كمارك كربالءوزارة المالية

زيارة تفتيشية47503/8/2017مصرف الرشيدوزارة المالية

زيارة تفتيشية170298/14/2017مصرف الرشيد الفيحاءوزارة المالية

زيارة تفتيشية200019/17/2017مديرية خزينة محاقظة النجفوزارة المالية

زيارة تفتيشية48733/9/2017 حزيران1مصرف الرشيد فرع وزارة المالية

وزارة المالية
المصرف الزراعي 

كركوك/التعاوني
زيارة تفتيشية104875/21/2017

زيارة تفتيشية110865/29/2017فرع كركوك/ مصرف الرافدين وزارة المالية

وزارة المالية
فرع شارع /مصرف الرشيد

اطلس
زيارة تفتيشية205819/24/2017

زيارة تفتيشية1381/3/2017مصرف الرافدينوزارة المالية



زيارة تفتيشية15661/23/2017واسط/شركة التامين الوطنية وزارة المالية

زيارة تفتيشية156637/30/2017زرباطية/مصرف الرافدين وزارة المالية

زيارة تفتيشية139227/9/2017مندلي/مصرف الرافدين وزارة المالية

زيارة تفتيشية139197/9/2017بلدروز/مصرف الرافدين وزارة المالية

زيارة تفتيشية183068/29/2017العطاء/مصرف الرشيد وزارة المالية

زيارة تفتيشية170128/14/2017هبهب/ مصرف الرشيد وزارة المالية

زيارة تفتيشية22671/31/2017مصرف الرافدين االجانب االيمنوزارة المالية

زيارة تفتيشية164638/6/2017مثنى/شركة التامين الوطنيةوزارة المالية

زيارة تفتيشية169578/14/2017السماوة/شركة التامين الوطنيةوزارة المالية

زيارة تفتيشية172168/16/2017كمارك المثنىوزارة المالية

زيارة تفتيشية167948/9/2017كمارك الديوانيةوزارة المالية

وزارة المهجرين 

والمهاجرين
زيارة تفتيشية9751/15/2017فرع الهجرة والمهجرين نجف

وزارة الموارد المائية
دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر 

بصرة/ 
زيارة تفتيشية14151/22/2017

وزارة الموارد المائية
مشاريع االهوار واالراضي 

البصرة/
زيارة تفتيشية51453/13/2017

زيارة تفتيشية167958/9/2017معمل تعبئة ميسانوزارة النفط

زيارة تفتيشية19011/26/2017مستودع السدة النفطيوزارة النفط

زيارة تفتيشية19001/26/2017مصفى النجفوزارة النفط

زيارة تفتيشية59113/22/2017مصفى الديوانيةوزارة النفط

زيارة تفتيشية113465/31/2017مقر الوزارةوزارة النقل

وزارة النقل
الشركة العامة للخطوط الجوية 

العراقية
زيارة تفتيشية140577/10/2017

وزارة النقل
الشركة العامة الدارة النقل 

الخاص
زيارة تفتيشية200069/17/2017

وزارة النقل
الشركة العامة الدارة النقل 

الخاص
زيارة تفتيشية178768/24/2017

وزارة النقل
الشركة العامة للنقل الخاص 

المثنى
زيارة تفتيشية22651/31/2017

زيارة تفتيشية150387/20/2017السماوة/االنواء الجويةوزارة النقل



الدوائر غير المرتبطه 

بوزاره
زيارة تفتيشية154107/25/2017محافظة كربالء

الدوائر غير المرتبطه 

بوزاره
زيارة تفتيشية22231/31/2017المكتبة المركزية

الدوائر غير المرتبطه 

بوزاره

مجالس االعظمية والنواحي 

كركوك
زيارة تفتيشية10142/26/2017

الدوائر غير المرتبطه 

بوزاره
زيارة تفتيشية110805/29/2017محافظة كركوك

الدوائر غير المرتبطه 

بوزاره
زيارة تفتيشية22681/31/2017قائمقامية قضاء السماوة

الدوائر غير المرتبطه 

بوزاره
زيارة تفتيشية22691/31/2017ناحية السوير

الدوائر غير المرتبطه 

بوزاره
زيارة تفتيشية29432/8/2017ناحية النجمي/مجلس محلي

الدوائر غير المرتبطه 

بوزاره
زيارة تفتيشية29442/8/2017قضاء السماوة/مجلس محلي

الدوائر غير المرتبطه 

بوزاره
زيارة تفتيشية48543/9/2017محافظة المثنى

الدوائر غير المرتبطه 

بوزاره
زيارة تفتيشية54273/15/2017مجلس محافظة المثنى

الدوائر غير المرتبطه 

بوزاره
زيارة تفتيشية56393/16/2017محافظة المثنى

الدوائر غير المرتبطه 

بوزاره
زيارة تفتيشية48973/9/2017مجلس محافظة المثنى

الدوائر غير المرتبطه 

بوزاره
زيارة تفتيشية194619/12/2017مركز تدريب محافظة المثنى

الدوائر غير المرتبطه 

بوزاره
زيارة تفتيشية45163/5/2017مديرية ماء بغداد

زيارة تفتيشية77434/13/2017مؤسسة الشهداءمؤسسة الشهداء


