
 
 
 

 (1مرفق رقم )
 واملصروفة من املوازنة التشغيليةاملشاريع )أمانة(  قسم قبل اخلاصة جبامعة االمام االعظم واملنفذة من االعمال

 
 هواترخي رقم امر التنفيذ ت

 

 مبلغ العمل اسم العمل                     
 الف دينار

 املبلغ املصروف
 الف دينار

 15000 33500 صيانة القسم الداخلي / كلية االمام االعظم 26/3/2014( فـي 2994) -1
 41655 50000 سبع  ابكار اعمال مدخل الكلية / 15/1/2013( فـي 370) -2
ــام الداخليــــة للكليــــة / 30/12/2012فـي13268 -3 ــبع  نصــــل مولــــدات لدقســ ســ

 ابكار
66000 52100 

 ــ 40000 سبع ابكار كلية االمام االعظم// اعمال بناء كافرتاي 16/4/2012( فـي 3624) -4
ــة لل ــــــر  مــــــن  61/4/2012( فـي 3625) -5 ــة للســــــوا  و رفـــ ــال بنــــــاء  رفـــ اعمـــ

 السندويج بنل /كلية االمام االعظم /سبع ابكار
45000 37320 

ــ   2/2/2012( فـي 1094) -6 ــيا  ا  وسـ ــر  السـ ــد  ســـلي  قـ ــل سديـ اعمـــال نقـ
 اجملمع   كلية االمام االعظم //املوقع 

7000 7000 

كليــة االمــام /2( ملــم35×4اعمــال  نفيــذ مــد قــابلو )  -7
 االعظم لغرض االانرة

 ــ 8000

ــم / 28/6/2015ي ـف( 4052) -8 ــام االعظـ ــة االمـ ــات كليـ ــافرتاي  البـ ــيانة كـ ــبع  صـ سـ
 ابكار

77000 20000 

بــا العمــادة واخلــ  الر يســي انشــاء خــ   ــار  يــرب   28/6/2015ي ـف( 3975) -9
 جلامعة االمام االعظم / سبع ابكار

55000 20000 

 جامعـة االمـام االعظـم/ اعمال كلية البنـات وادـدا ق/ ( 3983) -10
 سبع ابكار

 ــ 62000

ــي 9/11/2014ي ـف( 8297) -11 ــل يا ـ ــام الداخليــــة  عمـ ــتعدمات واالقسـ بــــا االسـ
 جلامعة االمام االعظم / سبع ابكار

 ــ 26000

 غليــــف واجاــــات املصــــاعد وــــادة االليكوبــــو  لبنايــــة  21/1/2014ي ـف( 651) -12
ــام الداخليـــــة  للبـــــد  والبالبـــــات / ــة  االقســـ جامعـــ

 االمام االعظم

18000 17760 

دء اباليبوكســــي والبــــدء ابلقــــ  وصــــل ـبـــ اعمــــال ال 7/1/2014ي ـف( 115) -13
( لدقســــام الداخليــــة 4االرضــــيات للمصــــاعد عــــدد )

 جامعة االمام االعظم للبد  والبالبات /

3000 2500 

 



 
 
 

ــقوف لكليــــة الفقــــهاجـــ  3/11/2013ي ـف( 10750) -14  ور ف ــــم و ميــــل السـ
ــبع  واللغـــة العربيـــة/ جامعـــة االمـــام االعظـــم / سـ

 ابكار

25000 25000 

االعمـال املتفرقــة جلامعــة االمـام االعظــم / ســبع     15/5/2013ي ـف( 5117) -15
 ابكار

75000 47047 

ــل مبــــــاب  وقوا ــــــع  10/4/2013ي ـف( 3901) -16 لبنايــــــة كليــــــة  (pvc)عمـــ
ــام  ــة االمـــــ ــام البـــــــد / جامعـــــ البنـــــــات واقســـــ

 سبع ابكار  /االعظم

 ــ 28000

ــة  1/4/2013ي ـف( 3399) -17 ــام الداخليـ ــة االقسـ ــبية لبنايـ  ركيـــل ازارة خشـ
 جامعة االمام االعظم للبد /

10000 6615 

املصاعد يف السب /كلية البنـات/   رفة  غليف 1/4/2013ي ـف( 3401) -18
 جامعة االمام االعظم

10000 7088 

اعمــال الشــبكة املا يــة والــرب  ابالســالة جلامعــة  25/3/2013ي ـف( 3054) -19
 االمام االعظم /سبع ابكار

28000 22860 

اعمال البريق الر يسـي جلامعـة االمـام االعظـم/  28/2/2013ي ـف( 2079) -20
 سبع ابكار

75000 37060 

اعمـــال البلـــا للســـيا  اخلـــارجي عنـــد البوابـــة  27/2/2013ي ـف( 2055) -21
ــة  ــة اللغــ ــية خلــــف بنايــ ــل االرضــ اجلديــــدة وصــ

 العربية / جامعة االمام االعظم

18000 11690 

عمل  رفة  فتيش النسـاء عنـد البوابـة الر يسـية  12/2/2013ي ـف( 1464) -22
ــافرتاي للبـــــــد  / ــل كـــــ ــة االمــــــــام  وعمـــــ جامعـــــ

 سبع ابكار  /االعظم

44000 25090 

عمــــــل  رفــــــة لل ــــــر  يف االقســــــام الداخليــــــة  11/2/2013ي ـف( 1419) -23
 للبد  / جامعة االمام االعظم /سبع ابكار

25000 22377 

ــل  6/2/2013ي ـف( 1295) -24 ــد عمـ ــع املولـ ــادة مـ ــيارات العمـ ــقفات لسـ مسـ
  جامعـــــــة االمـــــــام االعظـــــــم / لكليـــــــة البنـــــــات /

 سبع ابكار 

25000 20.650 

عمــل اســواض  فتــيش مناــوالت جامعــة االمــام  29/1/2013ي ـف( 893) -25
 سبع ابكار االعظم /

4050 3150 



 
 
 

الداخلية للبد  جامعة  جتايز كتا ل لدقسام 26/11/2012ي ـف( 11617) -26
 االمام االعظم / سبع ابكار

8000 5760 

ــبابي   8/10/2012ي ـف( 9942) -27 ــام لكتا ـــــل الشـــ كليـــــة البنـــــات واالقســـ
 جامعــــة االمــــام االعظــــم/ الداخليــــة للبالبــــات/

 سبع ابكار 

10000 10000 

ــدة  2/10/2012ي ـف( 9648) -28 ــام ( 500KVA)ربـــــــ  مولـــــ ــة االمـــــ جامعـــــ
 االعظم

12000 --- 

ــام  6/9/2012ي ـف( 8684) -29 ــة لبنايــــــة االقســــ ايصــــــال التغذيــــــة الكاراب يــــ
الداخليــــة للبــــد / جامعــــة االمــــام االعظــــم / 

 سبع ابكار 

14000 13860 

ــ ي  8/3/2012( فـي 2412) -30 ــز الصــ ــة املركــ ــد لبنايــ ــزة التييــ نصــــل اجاــ
ــام  واوقـــــــــاف بغـــــــــداد ودار ال ـــــــــيافة واالقســـــــ

جامعــة االمـــام  والبالبـــات /الداخليــة للبــد  
 االعظم

39250 --- 

رب  املولد اخلاص لكلية البنات/ جامعـة االمـام  19/12/2012ي ـف( 1687) -31
 االعظم

46000 44577 

( لــرت 2000جتايــز ونصــل خــزا  وقــود ســعة )  -32
ــم /  ــام االعظـ ــة جلامعـــة االمـ ــال املدنيـ مـــع االعمـ

 سبع ابكار

37150 17500 

عمـــل ســـقا ف ومنظومـــة م ـــيات البنيـــة كليـــة  6/11/2012ي ـف( 10970) -33
ــات واالقســــــــــــام الداخليــــــــــــة للبــــــــــــد   البنـــــــــ

 جامعة االمام االعظم /والبالبات

33000 30706 

ــة ومقــــــر  23/10/2016ي ـف( 5892) -34 ــية للمكتبـــ ــبي  واالرضـــ ــال التســـ اعمـــ
  / لا علمـاء العـرا  يف جامعـة االمـام االعظـم

 سبع ابكار

100000 80000 

ــة /  22/11/2007ي ـف( 4975) -35 ــام الداخليــ ــا االقســ ــافية الســ اعمــــال اضــ
 جامعة االمام االعظم /  مع الديوا 

15500 --- 

 644366 1172450 اجملمـــوع  
 
  

 


