
مجلس الوزراء
مؤسسة /مكتب المفتش العام

الشهداء
تقويـــــم االداء160928/2/2017

مجلس الوزراء
الحج /مكتب المفتش العام

والعمرة
تقويـــــم االداء186769/6/2017

تقويـــــم االداء188869/7/2017مؤسسة السجناء السياسيينمجلس الوزراء

تقويـــــم االداء71654/6/2017ديوان الوقف الشيعيمجلس الوزراء

مجلس الوزراء
ديوان الوقف السني مكتب 

رئيس الديوان
تقويـــــم االداء106435/23/2017

مجلس النواب
هيئة /مكتب المفتش العام

دعاوي الملكية
تقويـــــم االداء104005/21/2017

تقويـــــم االداء103795/21/2017البنك المركزي العراقيالبنك المركزي

ديوان الوقف المسيحي 

واالديان االخرى
تقويـــــم االداء86334/26/2017ديوان اوقاف المسيحيين

تقويـــــم االداء56463/16/2017هيئة استثمار ميسانهيئة االستثمار الوطنية

تقويـــــم االداء105035/22/2017الخارجية/مكتب المفتش العاموزارة الخارجية

وزارة االتصاالت
الشركة العامة لخدمات الشبكة 

الدولية للمعلومات
تقويـــــم االداء105635/22/2017

تقويـــــم االداء159147/31/2017مكتب المفتش العاموزارة االتصاالت

وزارة االتصاالت
مكتب المفتش العام لشبكة 

االعالم العراقي
تقويـــــم االداء164838/7/2017

وزارة االعمار 

واالسكان
تقويـــــم االداء103075/18/2017مكتب المفتش العام

وزارة البلديات 

واالشغال العامة
تقويـــــم االداء64533/29/2017بلدية العمارة

وزارة البلديات 

واالشغال العامة
تقويـــــم االداء8601/12/2017بلديات بابل

وزارة البلديات 

واالشغال العامة
تقويـــــم االداء29322/8/2017بلدية كربالء

وزارة البلديات 

واالشغال العامة
تقويـــــم االداء29332/8/2017بلديات كربالء

وزارة البلديات 

واالشغال العامة
تقويـــــم االداء124166/14/2017ديوان وزارة البلديات

تقويـــــم االداء158367/31/2017مكتب مفتش عام البيئةوزارة البيئة

وزارة التجارة
مكتب مفتشش عام وزارة 

التجارة
تقويـــــم االداء113055/30/2017

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



وزارة التخطيط 

والتعاون االنمائي

مكتب مفتشش عام وزارة 

التخطيط
تقويـــــم االداء96675/11/2017

تقويـــــم االداء63403/28/2017وزارة التربيةوزارة التربية

تقويـــــم االداء62193/27/2017وزارة التربيةوزارة التربية

وزارة التربية
مكتب المفتش العام لوزارة 

التربية
تقويـــــم االداء75764/12/2017

تقويـــــم االداء26672/6/2017تربية كربالءوزارة التربية

تقويـــــم االداء1741/4/2017المديرية العامة للتربيةوزارة التربية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
تقويـــــم االداء58743/22/2017جامعة النهرين

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
تقويـــــم االداء84804/24/2017كلية المنصور االهلية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مكتب المفتش العام لوزارة 

التعليم العالي
تقويـــــم االداء72544/9/2017

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
تقويـــــم االداء162808/3/2017جامعة البصرة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
تقويـــــم االداء461/2/2017معهد تقني كوفة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
تقويـــــم االداء26742/6/2017جامعة كربالء

تقويـــــم االداء69514/4/2017الداخلية/مكتب المفتش العاموزارة الداخلية

تقويـــــم االداء161888/2/2017الدفاع/مكتب المفتش العاموزارة الدفاع

تقويـــــم االداء50743/13/2017وزارة الزراعةوزارة الزراعة

تقويـــــم االداء109745/28/2017مكتب المفتش العاموزارة الزراعة

وزارة الشباب 

والرياضة
تقويـــــم االداء72534/9/2017وزارة الشباب والرياضة

وزارة الصحة
مكتب المفتش العام لوزارة 

الصحة
تقويـــــم االداء82984/19/2017

تقويـــــم االداء187297/18/2017وزارة الصحةوزارة الصحة

تقويـــــم االداء26652/6/2017صحة كربالءوزارة الصحة

تقويـــــم االداء154267/26/2017الصناعة/مكتب المفتش العاموزارة الصناعة

وزارة الصناعة
الشركة العامة للصناعات 

البتروكيمياوية
تقويـــــم االداء26362/5/2017

تقويـــــم االداء170368/14/2017شركة اور العامةوزارة الصناعة



تقويـــــم االداء24952/2/2017شركة ديالى العامةوزارة الصناعة

تقويـــــم االداء130036/19/2017العدل/مكتب المفتش العاموزارة العدل

وزارة العلوم 

والتكنولوجيا

وزارة / مكتب المفتش العام 

العلوم
تقويـــــم االداء179318/27/2017

وزارة العمل والشؤون 

االجتماعية
تقويـــــم االداء32582/14/2017دائرة اصالح االحداث

وزارة العمل والشؤون 

االجتماعية

وزارة العمل والشؤون 

االجتماعية
تقويـــــم االداء132046/21/2017

وزارة الكهرباء
المديرية العامة لتوزيع كهرباء 

الرصافة
تقويـــــم االداء82854/19/2017

تقويـــــم االداء100575/16/2017وزارة الكهرباءوزارة الكهرباء

وزارة الكهرباء
المديرية العامة لنقل الطاقة 

الفرات اال/الكهربائية 
تقويـــــم االداء168528/13/2017

تقويـــــم االداء159157/31/2017مكتب مفتش عام الماليةوزارة المالية

وزارة المهجرين 

والمهاجرين
تقويـــــم االداء79774/16/2017وزارة الهجرة والمهجرين

وزارة المهجرين 

والمهاجرين
تقويـــــم االداء168088/9/2017وزارة الهجرة

تقويـــــم االداء84164/24/2017مكتب المفتش العاموزارة الموارد المائية

تقويـــــم االداء14721/22/2017شركة توزيع المنتجات النفطيةوزارة النفط

تقويـــــم االداء50993/13/2017شركة المشاريع النفطيةوزارة النفط

تقويـــــم االداء175298/21/2017وزارة النفطوزارة النفط

تقويـــــم االداء190729/10/2017النفط/مكتب المفتش العاموزارة النفط

وزارة النفط
شركة توزيع المنتجات 

نجف/النفطية
تقويـــــم االداء7371/11/2017

وزارة النقل
الشركة العامة الدارة النقل 

الخاص
تقويـــــم االداء85134/25/2017

تقويـــــم االداء78714/16/2017مكتب المفتش العاموزارة النقل

تقويـــــم االداء105905/23/2017النقل الخاصوزارة النقل

الدوائر غير المرتبطه 

بوزاره

محافظة ميسان مديرية زراعة 

ميسان
تقويـــــم االداء112185/30/2017

الدوائر غير المرتبطه 

بوزاره

محافظة ميسان مديرية بلديات 

ميسان
تقويـــــم االداء112215/30/2017

جهاز المخابرات
جهاز /مكتب المفتش العام

المخابرات الوطني
تقويـــــم االداء128936/19/2017


