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 /اعالن م 

 سندات الخزينة العامة /مستحقات المقاولين

 

 التاريخ  الوزارة جهة التنفيذ اسم الشركة أوالمقاول  ت

1 
وزارة العمل والشؤون  شركة زهرة عجمان للمقاوالت العامة المحدودة

 االجتماعية

15/8/2016 

2 
والشؤون وزارة العمل  شركة الوكيل العربي الجهزة العرض والسبورات الذكية

 االجتماعية

15/8/2016 

3 
وزارة العمل والشؤون  الشركة العامة لتجارة المكائن والسيارات

 االجتماعية

15/8/2016 

4 
وزارة العمل والشؤون  شركة شمس الوطن الجهزة التبريد والتكييف

 االجتماعية

15/8/2016 

5 
والشؤون وزارة العمل  المكتب االستشاري لنقابة المهندسين العراقيين

 االجتماعية

15/8/2016 

6 
وزارة العمل والشؤون  شركة الوجد للمقاوالت العامة المحدودة

 االجتماعية

15/8/2016 

7 
وزارة العمل والشؤون  شركة مدينة المستقبل

 االجتماعية

15/8/2016 

8 
وزارة العمل والشؤون  شركة الهندس للمقاوالت العامة المحدودة

 االجتماعية

15/8/2016 

9 
وزارة العمل والشؤون  شركة الطالبية

 االجتماعية

15/8/2016 

10 
وزارة العمل والشؤون  شركة الحسون الحديثة للمقاوالت 

 االجتماعية

15/8/2016 

 15/8/2016 وزارة التجارة شركة بنكوس االلمانية 11

 15/8/2016 وزارة التجارة مكتب الجاف لالستثمارات الهندسية 12

 15/8/2016 وزارة التجارة بنكوس االلمانيةشركة  13

 15/8/2016 وزارة التجارة مكتب الجاف لالستثمارات الهندسية 14

 15/8/2016 وزارة التجارة شركة اردوكان للمقاوالت العامة 15

 15/8/2016 وزارة التجارة شركة الصقر العراقي للمقاوالت العامة المحدودة 16

 15/8/2016 وزارة التجارة مالتي باور انترناشنال 17

 15/8/2016 الهيئة الوطنية لالستثمار شركة المعتصم للمقاوالت  18

 15/8/2016 الهيئة الوطنية لالستثمار شركة هانوا الكورية +شركة يوتيفاز اللبنانية  19

 15/8/2016 الهيئة الوطنية لالستثمار وزارة االعمار واالسكان  20

 15/8/2016 اللجنة البارالمبية  الشرق للمقاوالتشركة هندسة ضياء  21

 15/8/2016 مؤسسة السجناء شركة الفرات االوسط  22

23 
شركة الحبوة وشركة االرض الخضراء وشركة مجموعة االسراء 

 للمقاوالت وشركة الكرم العربي

 15/8/2016 مؤسسة السجناء

 15/8/2016 الوزراءاالمانة العامه لمجلس  Actشركة الجرير وشركة  24

 15/8/2016 بيت الحكمة  شركة الثائر للمقاوالت العامه المحدودة 25

 15/8/2016 بيت الحكمة الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي  26

27 
الشركة العربية لنظم المعلومات واالتصاالت في دبي )اربيا انفورم 

) 

 15/8/2016 بيت الحكمة

 15/8/2016 وزارة الهجرة والمهجرين  شركة الفاو الهندسية  28

 15/8/2016 وزارة الهجرة والمهجرين شركة المعتصم للمقاوالت العامة  29

 15/8/2016 وزارة الهجرة والمهجرين شركة الكرامة  30

 15/8/2016 وزارة الهجرة والمهجرين شركة الربيع  31

 15/8/2016 والمهجرينوزارة الهجرة  شركة اوروك  32

 15/8/2016 ديوان الرقابة المالية  شركة الغصن العربي 33

 15/8/2016 ديوان الرقابة المالية شركة سليل الغزال  34
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 15/8/2016 ديوان الرقابة المالية شركة الفهيم  35

36 
شركة ميديا ديجيكاست للخدمات االعالمية والحلول التكنولوجية 

 المحدودة

 15/8/2016 شبكة االعالم العراقي 

 15/8/2016 شبكة االعالم العراقي شركة سما النوارس 37

 15/8/2016 مؤسسة الشهداء  شركة الرشيد للمقاوالت 38

 15/8/2016 مؤسسة الشهداء بركات االمين والراية البيضاء 39

 15/8/2016 مؤسسة الشهداء دائرة مباني كربالء 40

 15/8/2016 مؤسسة الشهداء االملشركة غرس  41

 15/8/2016 مؤسسة الشهداء دائرة االشغال والصيانة  42

 15/8/2016 مؤسسة الشهداء دائرة مباني الديوانية  43

 15/8/2016 مؤسسة الشهداء شركة الفحص والتاهيل الهندسي  44

 15/8/2016 مؤسسة الشهداء دائرة االشغال والصيانة  45

 15/8/2016 مؤسسة الشهداء شركة برج االعالي  46

 15/8/2016 مؤسسة الشهداء مكتب االستشاري المستنصرية  47

 15/8/2016 مؤسسة الشهداء رمال بابل وكوادر الفرات  48

 15/8/2016 مؤسسة الشهداء شركة المنصور العامة  49

 15/8/2016 مؤسسة الشهداء دائرة االشغال والصيانة  50

 15/8/2016 مؤسسة الشهداء شركة المنصور العامة  51

 15/8/2016 مؤسسة الشهداء دائرة االشغال والصيانة  52

 15/8/2016 مؤسسة الشهداء الشركة الفضية للمقاوالت  53

 15/8/2016 مؤسسة الشهداء شركة العطية للمقاوالت  54

 15/8/2016 مؤسسة الشهداء نقابة المهندسين /ميسان  55

 15/8/2016 مؤسسة الشهداء شركة النبا 56

 15/8/2016 مؤسسة الشهداء دائرة االشغال والصيانة  57

 15/8/2016 مؤسسة الشهداء بلدية الديوانية  58

 15/8/2016 مؤسسة الشهداء بلدية كربالء  59

 15/8/2016 مؤسسة الشهداء بلدية الديوانية  60

 15/8/2016 الشهداءمؤسسة  نقابة المهندسين ميسان  61

 15/8/2016 مؤسسة الشهداء شركة بحر الجواهر للمقاوالت 62

 15/8/2016 وزارة العدل  شركة المودة لالنتاج والبث االعالمي  63

 15/8/2016 وزارة العدل شركة رأس الخيمة للمقاوالت  64

 15/8/2016 وزارة العدل شركة بهاء الرافدين للمقاوالت 65

 15/8/2016 وزارة العدل الياسمين وشركة النجمه الخضراء للمقاوالت شركة ندى 66

 15/8/2016 وزارة العدل شركة بهاء الرافدين للمقاوالت 67

68 
 شركة نجم الهداية وانوار االبتسامة للمقاوالت

 

 15/8/2016 وزارة العدل

 15/8/2016 وزارة العدل شركة النجمة الخضراء وبذرة الحق للمقاوالت 69

 15/8/2016 وزارة العدل شركة النجمة الخضراء للمقاوالت  70

 15/8/2016 وزارة العدل شركة  نجم الهداية للمقاوالت 71

 15/8/2016 وزارة العدل شركة بذرة الحق للتجارة والمقاوالت والوكاالت التجارية 72

 15/8/2016 وزارة العدل شركة ضفاف النهرين للمقاوالت 73

 15/8/2016 وزارة العدل النجم وشركة نجم الهداية للمقاوالتشركة  74

 15/8/2016 وزارة العدل شركة كريم هاشم شركة النجم للمقاوالت 75

76 
شركة نجم الهداية وشركة النجمة الخضراء وشركة انوار 

 االبتسامة 

 15/8/2016 وزارة العدل

 15/8/2016 وزارة العدل شركة ارض الميدان للخدمات الهندسية والمقاوالت 77

 15/8/2016 وزارة االتصاالت شركة قمة مروج الماس  78

 15/8/2016 وزارة االتصاالت شركة نجمة الطوز 79

 15/8/2016 وزارة االتصاالت شركة العز العامة  80
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 15/8/2016 وزارة االتصاالت الفرنسية csشركة  81

 15/8/2016 وزارة االتصاالت الفرنسيةcsشركة  82

 15/8/2016 وزارة االتصاالت شركة نجمة الطوز للمقاوالت 83

 15/8/2016 وزارة االتصاالت شركة وهج االبراج  84

 15/8/2016 وزارة االتصاالت شركة برج االعالي  85

 15/8/2016 وزارة االتصاالت شركة درة المحيط  86

 15/8/2016 وزارة االتصاالت شركة الساقية الزرقاء  87

 15/8/2016 وزارة االتصاالت شركة عبير الورد شركة الرياض االمنية  88

 15/8/2016 وزارة االتصاالت شركة روعة الوسيم  89

 15/8/2016 وزارة االتصاالت شركة ساكو للمقاوالت  90

 15/8/2016 وزارة االتصاالت شركة النواعير 91

 15/8/2016 وزارة االتصاالت شركة الهندس 92

 15/8/2016 وزارة االتصاالت شركة الفاكونسلت  93

 15/8/2016 وزارة االتصاالت شركة الفاو 94

 15/8/2016 وزارة االتصاالت شركة نبع السالم 95

 15/8/2016 وزارة االتصاالت شركة الشركاء الفنيون والعموالت المصرفية  96

 15/8/2016 وزارة االتصاالت شركة العليان 97

 15/8/2016 وزارة االتصاالت شركة الساقية الزرقاء 98

 15/8/2016 وزارة االتصاالت شركة الشهيد فندي 99

 15/8/2016 وزارة االتصاالت شركة الساقية الزرقاء 100

 15/8/2016 وزارة االتصاالت شركة الكرامة العامة  101

 15/8/2016 وزارة االتصاالت شركة محيط بغداد  102

 15/8/2016 وزارة االتصاالت شركة بريق الحسام  103

 15/8/2016 وزارة االتصاالت شركة جاري الخير 104

 15/8/2016 وزارة االتصاالت شركة الساقية الزرقاء  105

 15/8/2016 وزارة االتصاالت شركة الساقية الزرقاء 106

 15/8/2016 االتصاالتوزارة  الشركة العامة للتجارةالسيارات  107

 15/8/2016 وزارة االتصاالت شركة الساقية الزرقاء 108

 16/8/2016 وزارة المالية شركة حضرموت  109

 16/8/2016 وزارة المالية شركتي المنى والصروح  110

 16/8/2016 العلوم والتكنولوجيا  العلمية المجموعة شركة 111

 16/8/2016 والتكنولوجياالعلوم   مروان ابو حدادة 112

 16/8/2016 العلوم والتكنولوجيا  الوشاع ارض شركة 113

 16/8/2016 العلوم والتكنولوجيا للمقاوالت  حلب شركة 114

 16/8/2016 العلوم والتكنولوجيا  التعمير صدى شركة 115

 16/8/2016 العلوم والتكنولوجيا  افلو شركة 116

 16/8/2016 العلوم والتكنولوجيا  التعمير صدى شركة 117

 16/8/2016 العلوم والتكنولوجيا  الخليج روعة شركة 118

 16/8/2016 العلوم والتكنولوجيا  الرافدين فخر شركة 119

 16/8/2016 العلوم والتكنولوجيا  الرافدين نفخات شركة 120

 16/8/2016 العلوم والتكنولوجيا  للمقاوالت المربط شركة 121

 16/8/2016 العلوم والتكنولوجيا  المغرب جوهرة مكتب 122

 16/8/2016 العلوم والتكنولوجيا  العلمي االسكندر مكتب 123

 16/8/2016 العلوم والتكنولوجيا  المغرب جوهرة مكتب 124

 16/8/2016 العلوم والتكنولوجيا  افلو شركة 125

 16/8/2016 العلوم والتكنولوجيا  المغرب جوهرة مكتب 126

 16/8/2016 العلوم والتكنولوجيا  افلو شركة 127

 16/8/2016 العلوم والتكنولوجيا  العلمية المجموعة شركة 128
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 16/8/2016 العلوم والتكنولوجيا االصال شركة 129

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة  هالل كركوك  130

131 

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الكرم  العربي

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة البصرة الطريق الى اوربا 132

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة جوهرة الصباح 133

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة دائرة االشغال 134

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة االبنية المعمورة  135

 16/8/2016 والرياضةوزارة الشباب  اي كي جي 136

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الساير 137

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الساير 138

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الساير 139

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة شابورجي بالونجي الهندية 140

141 
 على الموسوي استشاريون AMBSمكتب 

 معماريون مخططون وادارة مشاريع

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة قمة المباني 142

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة بركات المائدة  143

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة دار المبارك 144

 16/8/2016 والرياضةوزارة الشباب  علي الموسويAMBSمكتب  145

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة انهار االرض 146

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الرواء والوسط العراقية 147

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الغالب للمقاوالت 148

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة المحيطات للمقاوالت العامة 149

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة االرض ودار القمةوفاء  150

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة المجموعة الشرقية 151

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الرؤيا للمقاوالت 152

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة اتو للنقل 153

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة المهدي للمقاوالت 154

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة النبيل والحجي للمقاوالت العامة 155

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة النبيل والحجي للمقاوالت العامة 156

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة بهاء الرافدين 157

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الضياغم والمدينة 158

159 AMB 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة 

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة اسوشيتد بلدنغ 160

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الضياغم للمقاوالت العامة 161

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة دار الغدير 162

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة رموز الخير 163

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة المعالم العصرية 164

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة البصرة للمقاوالت 165

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة اتو للنقل 166

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة عقبة عابد 167

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة وهج الرعد 168

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة االخاءارض  169

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة حامد رشيد  170

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة المساندة للمقاوالت العامة  171

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة توكل الشاكرين 172

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الصهيل للمقاوالت العامة  173

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الفاو العامة 174

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة اعمار القمم للمقاوالت العامة 175
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 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الوصايا للمقاوالت العامة 176

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة النجم الذهبي وفجر ديالى 177

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة النحالة وارض المتاب 178

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة القمة الفضية  179

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة مكتب التصميم 180

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة النسرين للمقاوالت العامة  181

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة منارة الشرق 182

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة مجموعة العاكف  183

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة لقاء النهرين 184

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة هوزان للمقاوالت العامة 185

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة العطر الندى  186

 16/8/2016 والرياضةوزارة الشباب  دار ذي قار 187

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة القمة الفضية  188

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الوارث المتحدة 189

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة قصر القيثارة 190

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة النبأ الصادق 191

 16/8/2016 والرياضةوزارة الشباب  الفارس العامة 192

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الفارس العامة 193

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الفارس العامة  194

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة مجموعة الفارس 195

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة دائرة االشغال  196

 16/8/2016 الشباب والرياضةوزارة  الفارس العامة  197

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة ارض االخاء  198

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الفارس العامة  199

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الفارس العامة 200

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة مديرية كهرباء بغداد/الكرخ 201

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة النهرين /المكتب االستشاريجامعة  202

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة النبال للمقاوالت  العامة  203

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الغضنفر والجزيرة  204

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة وهج الوعد  205

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة النبال للمقاوالت العامة  206

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الدار النفيس 207

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة المهدي للمقاوالت  208

 16/8/2016 وزارة الشباب والرياضة دائرة االشغال  209

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة علي الموسويAMBSمكتب  210

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة انتوني بشو 211

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة علي الموسويAMBSمكتب  212

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة صروح بناء بغداد 213

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة السوفه للمقاوالت العامة  214

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة برج النبراس 215

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الحر للمقاوالت 216

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة نعيم الخليج  217

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة البراق للمقاوالت العامة 218

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة النبال للمقاوالت العامة 219

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة للمقاوالت العامهالنجم الزاهر  220

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة البعد الرابع  221

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة النبال للمقاوالت العامة 222

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة وفاء االرض  223
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 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة نجم محمد الداثان  224

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة البان الدولية  225

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة ارض المعرفة  226

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة تقنية االعمار  227

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الحمد للمقاوالت العامة  228

 17/8/2016 الشباب والرياضةوزارة  القالع المنيعة 229

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة وفاء االرض المقاوالت العامة  230

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة عيون الهدباء 231

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الرواء للمقاوالت العامة  232

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة اي كي جي  233

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الغضنفر للمقاوالت العامة  234

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة العاصمة للمقاوالت العامة  235

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة البان الدولية /دار القمة  236

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة سنا الشرق  237

 17/8/2016 الشباب والرياضةوزارة  المهدي  238

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة اضواء الدار المعمار 239

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة طائر الباز  240

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة راية المعلمين  241

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة نبض بغداد 242

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الجوالن العالمية  243

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة افق الزوراء  244

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة العريف للمقاوالت العامة  245

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة انوار الرياض 246

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة رموز الخير  247

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة االصول الجديدة  248

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الرواء للمقاوالت العامة 249

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة فجر ديالى  250

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة العريف للمقاوالت العامة  251

 17/8/2016 الشباب والرياضةوزارة  الرواء والوسط العراقية  252

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة المباني العصرية  253

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة التحدث للمقاوالت العامة  254

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الرواء للمقاوالت العامه  255

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة واجهة الشرق 256

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة نجمة الطوز 257

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة بركة  ديمة العراق  258

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة هارس االمريكية  259

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة هيل انترناشيونال  260

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة جبال القصور 261

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الكندي للمقاوالت العامة  262

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الجوالن العالمية  263

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة نبأ السالم  264

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة سراج الجنوب 265

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة االسماء للمقاوالت العامة  266

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة المنارة المضيئة  267

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة هام العال 268

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة ارض الحر 269

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الرواء والوسط العراقية  270

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة االعمار الهندسيدائرة  271
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 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة العاصمة للمقاوالت العامة  272

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة منارة الشرق  273

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة موارد الخليج  274

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة انوار سوري 275

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة المركز الوطني  276

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة هيل انترناشيونال  277

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة ارما كروب التركية  278

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة علي الموسويAMBSمكتب  279

 17/8/2016 الشباب والرياضةوزارة  عرين االشبال  280

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الحاجم للمقاوالت العامة 281

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة سعدون الرمضان 282

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة دائرة االعمار الهندسي 283

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة جامعة واسط 284

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الكرامة العامة 285

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة جامعة المثنى 286

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة هيل انترناشيونال 287

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة شليكل االلمانية 288

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة المركز الوطني 289

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة سارل اور الفرنسية 290

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة اوزنالر التركية 291

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة هيئة التعليم التقني 292

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الروفسور اوسوال 293

 17/8/2016 والرياضة وزارة الشباب رونيسانس الشرق االوسط 294

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة ركن الساحل االمين 295

296 Zef 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة 

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة جامعة النهرين 297

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة على الموسوي  AMBSمكتب  298

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الجزيرة العربية والمروة  299

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة وفاء االرض للمقاوالت العامة  300

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة خيرات الجنوب 301

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة الجزيرة العربية والمروة  302

 17/8/2016 والرياضةوزارة الشباب  النجم الذهبي ومسار البراق  303

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة نورول التركية 304

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة رياحين دجلة  305

 17/8/2016 وزارة الشباب والرياضة وردة الندى 306

 17/8/2016 وزارة النقل  شركة الباهوس العراقية االردنية  307

 17/8/2016 وزارة النقل شركة لجين االردنية  308

 17/8/2016 وزارة النقل شركة كونستركشن تك االمارتية  309

 17/8/2016 وزارة النقل شركة كور بوز التركية  310

 17/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل  311

 17/8/2016 وزارة النقل شركة هاي كون اللبنانية  312

 17/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل  313

 17/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل  314

 17/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل  315

 17/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل  316

 17/8/2016 وزارة النقل شركة بيداء الذهب  317

 17/8/2016 وزارة النقل شركة ضفاف الرافدين  318

 17/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل  319
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 17/8/2016 وزارة النقل شركة الراضي وشركة ركن الحارث  320

 17/8/2016 النقلوزارة  الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل  321

 17/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل  322

 17/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل  323

 17/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل  324

 17/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل  325

 17/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل  326

 17/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل  327

 17/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل  328

 17/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل  329

 17/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل  330

 17/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل  331

 17/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل  332

 17/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل  333

 17/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل  334

 17/8/2016 وزارة النقل شركة بلند باية االيرانية  335

 17/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل  336

 17/8/2016 وزارة النقل براعم الخير  337

 17/8/2016 وزارة النقل نبع المزايا  338

 17/8/2016 وزارة النقل نبع المزايا  339

 17/8/2016 وزارة النقل شركة اليخت 340

 17/8/2016 وزارة النقل كونزيت 341

 17/8/2016 وزارة النقل شركة دليل القمة  342

 17/8/2016 وزارة النقل معمل المصطفى  343

 17/8/2016 وزارة النقل المصرف العراقي التجاري  344

 17/8/2016 وزارة النقل شركة دايو 345

 17/8/2016 وزارة النقل شركة الصخرة الحمراء /شركة هندسة الطريق 346

 17/8/2016 وزارة النقل شركة اطرف دجلة  347

 17/8/2016 وزارة النقل شركة اطرف دجلة  348

 17/8/2016 وزارة النقل شركة التحدي 349

 17/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل  350

 17/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل  351

 17/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل  352

 17/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل  353

 17/8/2016 وزارة النقل شركة ذات الصواري العامة  354

 17/8/2016 وزارة النقل االردنيةADELTEشركة  355

 17/8/2016 وزارة النقل القصر االيسر للمواد االلكترونية والمعدات  356

 17/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لالتصاالت والبريد  357

 17/8/2016 وزارة النقل شركة ارض العرين للتجارة  والمقاوالت وشركة كورك  358

 17/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ المشاريع  النقل  359

 18/8/2016 وزارة النقل الهيئة العامة لصيانة مشاريع الرىي والبزل  360

   شركة الحامد 361

 18/8/2016 وزارة النقل النقلالشركة العامة لتنفيذ مشاريع  362

 18/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل 363

 18/8/2016 وزارة النقل شركة الصناعات االلكترونية  364

 18/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة للمنظومات  365

366 
 وزارة االتصاالت / الشركة العامة لخدمات

 للمعلوماتالشبكة الدولية 

 18/8/2016 وزارة النقل

 18/8/2016 وزارة النقلوزارة االتصاالت / الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية  367
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 للمعلومات

368 

 وزارة االتصاالت / الشركة العامةلخدمات

 الشبكة الدولية للمعلومات

 

 18/8/2016 وزارة النقل

 18/8/2016 وزارة النقل االلكترونيةوزارة الصناعة /شركة الصناعات  369

 18/8/2016 وزارة النقل ( لتكنلوجيا المعلومات والكهرباءicstشركة ) 370

 18/8/2016 وزارة النقل شركة الوصول لتكنلوجيا المعلومات والتقنيات  371

 18/8/2016 وزارة النقل ( لتكنلوجيا المعلومات والكهرباءibmشركة ) 372

 18/8/2016 وزارة النقل ( لتكنلوجيا المعلومات والكهرباءicstشركة ) 373

 18/8/2016 وزارة النقل czشركة  374

 18/8/2016 وزارة النقل مكتب ياور 375

 18/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل 376

 18/8/2016 وزارة النقل شركة النهروان العامة 377

 18/8/2016 وزارة النقل شركة بصرة ماس 378

 18/8/2016 وزارة النقل شركة الرشيد العامة 379

 18/8/2016 وزارة النقل شركة الرشيد العامة 380

 18/8/2016 وزارة النقل شركة الرشيد العامة 381

 18/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل 382

 18/8/2016 وزارة النقل النقلالشركة العامة لتنفيذ مشاريع  383

 18/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل 384

 18/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل 385

 18/8/2016 وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل 386

 18/8/2016 النقلوزارة  الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل 387

 18/8/2016 وزارة النقل ماكويورب 388

 18/8/2016 وزارة النقل شركة اوروك لخدمات الحاسبات 389

 18/8/2016 مجلس االمن الوطني شركة االفنان الخضراء للمقاوالت 390

 شركة الندى الصافي للمقاوالت العامة المحدودة 391
 18/8/2016 مجلس االمن الوطني

 أرض االخاء للمقاوالت العامة المحدودة شركة 392

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة االرتقاء العمراني للمقاوالت العامة المحدودة  393

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة الرؤوم للمقاوالت العامة المحدودة  394

 ديوان اوقاف المسيحيين

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 دائرة االعمار الهندسي  395

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول مازن الياس بولص 396

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول نعمان ايمكه قاسم 397

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 2دائرة التسجيل العقاري / رصافة  398

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 دائرة االعمار الهندسي  399

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 مكتب االستشارات / الجامعة التكنولوجية 400

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 مكتب المجموعة االستشارية الهندسية  401

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 عقد اجور استشارية للمهندس عامر سليم داود 402

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول فيصل محمد حسن 403

ديوان اوقاف المسيحيين 

 االخرىوالديانات 

18/8/2016 

 المقاول مهند هالل محيسن 404

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 
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 مديرية التسجيل العقاري/كركوك األولى 405

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المكتب االستشاري الهندسي/ولي علي عبد أهلل 406

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة الحداثة لالستشارات الهندسية 407

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 مكتي دار التصميم 408

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة االسراء لالستشارات 409

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 الشركة العامة للصناعات الكهربائية 410

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة النصر العامة للصناعات الميكانيكية 411

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 الصناعات االلكترونية 412

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 الصناعات االلكترونية 413

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة السالم العامة 414

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة المانجرو للمقاوالت والتجارة العامة المحدودة 415

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة نسيم الوالي للمقاوالت العامة المحدودة 416

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

417 
شركة االرتقاء العمراني للمقاوالت العامة المحدودة / سالم عبد 

 العزيز محمد

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

418 
للمقاوالت العامة المحدودة / راضي عباس  شركة السراج المنير

 بدن

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 مجموعة االسراء للمقاوالت العامة المحدودة  419

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 اضواء دار المعمار للمقاوالت العامة المحدودة  420

المسيحيين ديوان اوقاف 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة فوز العراق للمقاوالت العامة المحدودة / محمد موفق سهم 421

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة اعمدة الحضارة للمقاوالت العامة المحدودة  422

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات ا 

18/8/2016 

 النبال للمقاوالت العامة المحدودة / فرحان حنضل عليشركة  423

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 دائرة االعمار الهندسي / وزارة االعمار واالسكان  424

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 عقد اجور استشارية للمهندس وليد جبرائيل موسى 425

اوقاف المسيحيين ديوان 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول موفق نجيب جرجيس 426

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول حارث سعد عبد اللطيف  427

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول عبد الكريم تقي محمد 428

المسيحيين ديوان اوقاف 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول احمد راضي عباس 429

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة النصر العامة للصناعات الميكانيكية 430

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 الشركة العامة للصناعات الكهربائية 431

اوقاف المسيحيين ديوان 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 دائرة االعمار الهندسي / وزارة االعمار واالسكان  432

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 عقد اجور استشارية للمهندس وليد جبرائيل موسى 433

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 18/8/2016ديوان اوقاف المسيحيين  ل للمقاوالت العامة المحدودة / سنحاريب اوشانا يونانشركة ابا 434
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 والديانات االخرى

435 
شركة مجموعة االسراء للتجارة العامة والمقاوالت والنقل العام 

 والخدمات النفطية المحدودة 

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

436 
المانجرو للمقاوالت والتجارة العامة المحدودة/ صليوة الزار شركة 

 صليوة

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

437 
شركة مجموعة االسراء للتجارة العامة والمقاوالت والنقل العام 

 والخدمات النفطية المحدودة / سالم جمعة حسن

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول غضنفر فخري محمد 438

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول ناهل وديع فتح هللا 439

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 الشركة العامة للصناعات الكهربائية 440

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة الصناعات االلكترونية 441

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة النصر العامة للصناعات الميكانيكية 442

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 الشركة العامة للمنظومات 443

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة العز العامة 444

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة برج عجمان للمقاوالت العامة المحدودة / فراس اكرم حسين 445

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة فوز العراق للمقاوالت العامة المحدودة / محمد موفق سهم 446

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

447 
شركة السجايا للمقاوالت العامة المحدودة / عبد اللطيف ذياب 

 حمود

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

448 

 شركة افاق الحرة للمقاوالت العامة المحدودة

 

 

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

 

18/8/2016 

 شركة اشراقة النهار للمقاوالت والتجارة العامة المحدودة 449

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 عقد اجور استشارية للمهندس وليد جبرائيل موسى 450

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول عادل أسطيفان عبد االحد 451

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول صالح عباس حسين 452

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول رائد عبد النبي جاسم 453

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول نجم عبد هللا لفتة 454

المسيحيين ديوان اوقاف 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول كادح يوسف اسحق 455

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول شاكر مهدي عبد 456

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول هيثم ادور جرجيس 457

ديوان اوقاف المسيحيين 

 االخرىوالديانات 

18/8/2016 

 المقاول عماد  فاضل عباس   458

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول هيثم جنيد عبد الوهاب  459

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول جبرالزم علي  460

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول حكمت ايشو شابو  461

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول عماد عبد الرحمن حسين 462

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 18/8/2016ديوان اوقاف المسيحيين  المقاول نصير بطرس شابا  463
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 والديانات االخرى

 المقاول حازم شجر بدن  464

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 الشركة العامة للصناعات الكهربائية 465

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة المنصور العامة للمقاوالت االنشائية 466

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة المانجرو للمقاوالت العامة المحدودة/ صليوة الزار صليوة 467

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة ناوان للمقاوالت العامة المحدودة / يوسف فاضل صالح 468

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 لعامة/ حسين علي حسينشركة النظم الريادية للمقاوالت ا 469

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 اشركة القوش العامة المحدودة / اندي حميد ججو 470

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة النبأ الصادق للمقاوالت العامة المحدودة / هيمان يوسف حنا 471

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة المريانا للمقاوالت العامة المحدودة / غانم نوح عبودي 472

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

473 
شركة برج الساعة للمقاوالت العامة المحدودة / خيرهللا جميل 

 جرجيس

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

474 
شركة مسك الفرات للتجارة والمقاوالت العامة المحدودة / لطيف 

 محمد دحام

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

475 
شركة اضواء دار المعمار للمقاوالت العامة / حمزة عباس 

 خورشيد

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة نطاق المهندسين للمقاوالت العامة  476

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

477 
شركة اسوار الموصل للمقاوالت العامة المحدودة / خالد غالب عبد 

 القادر

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة طيبة للمقاوالت العامة / فراس محمود علي 478

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة دار العمران 479

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة الخرسانة 480

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول بسيم هرمز داود 481

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول احمد الزم عبيد 482

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول انوية اوديشو داديشو 483

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول اسماعيل حنا نعوم 484

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول فيان واثق 485

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول سنان موفق ميخائيل 486

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول فارس عزيز جبرائيل 487

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول فيفيان سركون 488

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول علي رسول عبد الحسين 489

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول بشير صبري 490

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول رغيد عادل عبد االحد 491

المسيحيين ديوان اوقاف 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول هناء هادي كامل 492

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 
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 المقاول شوقي نزار جرجيس 493

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول سامر صابر 494

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 الشركة العامة للصناعات الكهربائية 495

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة كيستة للتجارة العامة المحدودة / نافع رمضان طه 496

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة درب الصحراء للمقاوالت العامة المحدودة  497

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة رواد الهندسة للمقاوالت العامة المحدودة 498

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة الرفد للمقاوالت للمقاوالت العامة المحدودة 499

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 الشركة العامة للصناعات الكهربائية 500

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة السالم العامة / وزارة الصناعة والمعادن 501

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة السراج المنير للمقاوالت العامة  502

ديوان اوقاف المسيحيين 

 االخرىوالديانات 

18/8/2016 

 المقاول جاسم سلمان داود 503

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة ابواب العال 504

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة ابواب العال للمقاوالت العامة المحدودة  505

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة ابواب العال للمقاوالت العامة المحدودة / خليل برهان صافي 506

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة السالم العامة 507

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 ناظم حربيشركة لؤلؤة الحياة للمقاوالت العامة المحدودة / نبيل  508

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 مجموعة المازن التجارية / مازن جورج يونان 509

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 المقاول مازن الياس بولص 510

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شابوالمقاول حكمت ايشو  511

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 شركة أبال للمقاوالت العامة المحدودة / سنحاريب اوشانا يونان 512

ديوان اوقاف المسيحيين 

 والديانات االخرى

18/8/2016 

 21/8/2016 وزارة النفط شركة صدى االبرار للمقاوالت 513

 21/8/2016 وزارة النفط عطر الزهور للمقاوالت العامة 514

 21/8/2016 وزارة النفط شمس الصباح للمقاوالت العامة 515

 21/8/2016 وزارة النفط ABBااللمانية  516

 21/8/2016 وزارة النفط خدمات المستقبل  517

518 
 شركة بالد الضحى للمقاوالت وشؤيكة 

 شركة العمل الصالح للمقاوالت

 21/8/2016 وزارة النفط

 21/8/2016 وزارة النفط شركة أرض البرجسية للمقاوالت  519

 21/8/2016 وزارة النفط شركة سحر ميسان للمقاوالت 520

521 
شركة نفط الشمال / التزامات مالية واجبة الدفع للمشاريع التي تم 

 حذفها

 21/8/2016 وزارة النفط

 21/8/2016 النفطوزارة  شركة أنوار االرياف / عبد الرزاق عبد هللا محمد 522

 21/8/2016 وزارة النفط 1334/2013شركة نوارس بغداد/سمير عبد األمير  523

 21/8/2016 وزارة النفط 1405/2014شركة كركوكي نوى/نهاد جهاد نصرت  524

 21/8/2016 وزارة النفط 1307/2013شركة مباني الشرق األوسط / لؤي محي محمد  525

 21/8/2016 وزارة النفط 1435/2014للمقاوالت/احمد ميران حسينشركة مير  526
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 21/8/2016 وزارة النفط 1305/2013شركة الرحمة الدولية/هدايت عزيزعلي 527

 21/8/2016 وزارة النفط شركة الوكاع للمقاوالت/محمود خلف وكاع 528

529 
 شركة انوار االرياف/

 عبد الرزاق عبد هللا محمد

 21/8/2016 وزارة النفط

 21/8/2016 وزارة النفط شركة دار الكوثر الهندسية للمقاوالت 530

 21/8/2016 وزارة النفط الشركة العامة للصناعات الكهربائية 531

 21/8/2016 وزارة النفط شركة بالد الضحى للمقاوالت   532

 21/8/2016 وزارة النفط جوهرة االسراء للمقاوالت 533

 21/8/2016 وزارة النفط 2015العراقية/شركة الحفر  534

 21/8/2016 وزارة النفط varel europe S.A.Sالفرنسية  535

 21/8/2016 وزارة النفط شركة الشروق للتجارة العامة المحدودة 536

 21/8/2016 وزارة النفط united business corporationllcاالمارتية  537

 21/8/2016 وزارة النفط للتجارة(المجهز االماراتي )شركة راكوس  538

 21/8/2016 وزارة النفط /االمريكية Halliburuton woridwide limitedشركة  539

 21/8/2016 وزارة النفط الشركة العربية لجس االبار 540

 21/8/2016 وزارة النفط شركة الحفر العراقية 541

 21/8/2016 وزارة النفط شركة الحفر العراقية 542

 21/8/2016 وزارة النفط شركة عين زادة للمقاوالت العامة 543

 21/8/2016 وزارة النفط شركة ازدهار الشرق 544

 21/8/2016 وزارة النفط الرحمانية للمقاوالت العامة 545

 21/8/2016 وزارة النفط الشركة العامة للمنظومات 546

 21/8/2016 وزارة النفط شركة المشاريع النفطية 547

 21/8/2016 وزارة النفط شركة زينة الحضارة 548

 21/8/2016 وزارة النفط شركة مهام االردنية 549

 21/8/2016 وزارة النفط شركة الجسر العتيق 550

 21/8/2016 وزارة النفط شركة التام الهندسية 551

 21/8/2016 وزارة النفط 3/2014شركة المشاريع النفطية/رقم العقد  552

 21/8/2016 وزارة النفط 2/2014شركة المشاريع النفطية/رقم العقد  553

 21/8/2016 وزارة النفط 107/2014شركة المشاريع النفطية/رقم العقد 554

 21/8/2016 وزارة النفط ortmann gmbhالمانيا/ 555

 21/8/2016 وزارة النفط AZKOincoporatedاالمريكية/ 556

 21/8/2016 وزارة النفط شركة بتروفاك االمريكية 557

 21/8/2016 وزارة النفط شركة بتروفاك االمريكية 558

 21/8/2016 وزارة النفط HONE WELLشركة  559

 21/8/2016 وزارة النفط sawltd – Jindalشركة الهولندية 560

 21/8/2016 وزارة النفط شركة ماموث الهولندية 561

 21/8/2016 وزارة النفط مستحقات لشركة المشاريع النفطية  562

 21/8/2016 وزارة النفط شركة عطاء الماجد للمقاوالت 563

 21/8/2016 وزارة النفط شركة االظهار للمقاةالت 564

 21/8/2016 وزارة النفط شركةجليتمول البريطانية 565

 21/8/2016 وزارة النفط شركةالسايرللمقاوالت العامة 566

 21/8/2016 وزارة النفط النفطيةشركة المشاريع  567

 21/8/2016 وزارة النفط شركة ايكل التركية 568

569 stc21/8/2016 وزارة النفط اللبنانية 

 21/8/2016 وزارة النفط شركة مارب االردنية 570

 21/8/2016 وزارة النفط شركةوذرفورد البريطانية 571

 21/8/2016 النفط وزارة 91/2012شركة بصرة االعمار/رقم العقد 572

 21/8/2016 وزارة النفط 172/2011بيارق المستقبل/رقم العقد 573

 21/8/2016 وزارة النفط 18/2014شركة وسط البحار/رقم العقد 574
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575 future gate for general trading co/ 21/8/2016 وزارة النفط العراقية 

576 ( seltas p aااليطالية) 21/8/2016 وزارة النفط 

 21/8/2016 وزارة النفط شركة النهروان العامة 577

 21/8/2016 وزارة النفط شركة الحضارة االولى 578

 21/8/2016 وزارة النفط المكتب االستشاري الهندسي/الجامعة المستنصرية 579

 21/8/2016 وزارة النفط شركة برج بيروت 580

 21/8/2016 وزارة النفط المشاريعالشركة العامة للتصاميم وتنفيذ  581

 21/8/2016 وزارة النفط شركة الصناعات االلكترونية 582

 21/8/2016 وزارة النفط اشور العامة 583

 21/8/2016 وزارة النفط المشاريع النفطية 584

 21/8/2016 وزارة النفط المشاريع النفطية 585

 21/8/2016 وزارة النفط المشاريع النفطية 586

 21/8/2016 وزارة النفط المشاريع النفطية 587

 21/8/2016 وزارة النفط المشاريع النفطية 588

 21/8/2016 وزارة النفط الشركةالعامة للتصاميم واالنشاء الصناعي 589

 21/8/2016 وزارة النفط الشركةالعامة للتصاميم واالنشاء الصناعي 590

 21/8/2016 وزارة النفط الصناعي الشركة العامة للتصاميم  واالنشاء 591

 21/8/2016 وزارة النفط الشركة العامة للتصاميم واالنشاء الصناعي 592

 21/8/2016 وزارة النفط الشركة العامة للتصاميم واالنشاء الصناعي 593

 21/8/2016 وزارة النفط شركة بروكوب الجيكية 594

 21/8/2016 وزارة النفط شركة سعد العامة 595

 21/8/2016 وزارة النفط شركة الصلح للتجارة العامة 596

 21/8/2016 وزارة النفط HDGSK  (الكورية) 597

 21/8/2016 وزارة النفط الشركة العامة للتصميم واالنشاء الصناعي 598

 21/8/2016 وزارة النفط المشاريع النفطية 599

 21/8/2016 وزارة النفط شركة سعد العامة 600

 21/8/2016 وزارة النفط شركة سعد العامة 601

 21/8/2016 وزارة النفط الفاو الهندسية 602

 21/8/2016 وزارة النفط الفاو الهندسية 603

 21/8/2016 وزارة النفط الفاو الهندسية 604

 21/8/2016 وزارة النفط الفاو الهندسية 605

 21/8/2016 وزارة النفط الرشيد 606

 21/8/2016 وزارة النفط الهندسيةالفاو  607

 21/8/2016 وزارة النفط االجيال 608

 21/8/2016 وزارة النفط الشركة العامة للتصميم واالنشاء الصناعي 609

 21/8/2016 وزارة النفط الفاو الهندسية 610

 21/8/2016 وزارة النفط سما عكاظ 611

 21/8/2016 وزارة النفط نور االوائل 612

 21/8/2016 وزارة النفط زهور االمير 613

 21/8/2016 وزارة النفط سما عكاظ 614

 21/8/2016 وزارة النفط سما عكاظ 615

 21/8/2016 وزارة النفط الشركة العامة للتصاميم وتنفيذ المشاريع 616

 21/8/2016 وزارة النفط الرحمانية للمقاوالت العامة 617

 21/8/2016 النفطوزارة  ابن الوليد العامة 618

 21/8/2016 وزارة النفط شركة اعالي النيل 619

 21/8/2016 وزارة النفط صقر النهرين 620

 21/8/2016 وزارة النفط شركة بنغازي 621

 21/8/2016 وزارة النفط شركة الفاو الهندسية العامة 622
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 21/8/2016 وزارة النفط شركة الفاو الهندسية العامة 623

 21/8/2016 وزارة النفط الفاو الهندسية العامةشركة  624

 21/8/2016 وزارة النفط شركة سعد العامة 625

 21/8/2016 وزارة النفط الشركة العامة لمعدات االتصاالت  626

 21/8/2016 وزارة النفط الشركة العامة لالسناد الهندسي 627

 21/8/2016 وزارة النفط المشاريع النفطية 628

 21/8/2016 وزارة النفط الفاو العامة 629

 21/8/2016 وزارة النفط الشركة العامة للتصاميم وتنفيذالمشاريع 630

 21/8/2016 وزارة النفط الشركة العامة للتصاميم وتنفيذالمشاريع 631

 21/8/2016 وزارة النفط الشركة العامة للتصاميم وتنفيذالمشاريع 632

 21/8/2016 النفط وزارة شركة سعد العامة 633

 21/8/2016 وزارة النفط المشاريع النفطية 634

 21/8/2016 وزارة النفط الشركة العامة للتصاميم وتنفيذالمشاريع 635

 21/8/2016 وزارة النفط الشركة العامة للتصاميم وتنفيذالمشاريع 636

 21/8/2016 وزارة النفط سما عكاظ 637

 21/8/2016 وزارة النفط سما عكاظ  638

 21/8/2016 وزارة النفط سما عكاظ 639

 21/8/2016 وزارة النفط زهور االمير 640

 21/8/2016 وزارة النفط الفاو العامة 641

 21/8/2016 وزارة النفط العرصات للمقاوالت العامة 642

 21/8/2016 وزارة النفط المشاريع النفطية 643

 21/8/2016 وزارة النفط شركة سعد العامة 644

 21/8/2016 وزارة النفط الفاو العامة 645

 21/8/2016 وزارة النفط شركة سعد العامة 646

 21/8/2016 وزارة النفط القبس للمقاوالت العامة 647

 21/8/2016 وزارة النفط سهل الحضارة 648

 21/8/2016 وزارة النفط الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة 649

 21/8/2016 وزارة النفط شركة ابن سينا 650

 21/8/2016 وزارة النفط شركة الصالت 651

 21/8/2016 وزارة النفط المعدات الهندسية الثقيلة 652

653 
/تجهيز ونصب 2015/5/2/2/15شركة الرضوان االمة عقد

 وتشغيل مكائن لحام يدوية وكاوجن 

 21/8/2016 وزارة النفط

 21/8/2016 وزارة النفط /تجهيز مخرطة افقية2015/2/3/9الهندسيةمكتب التقنيات  654

655 
/تجهيز ماكنة 2015/5/2/3/14شركة االصول للتجارة العامة عقد

 لحام

 21/8/2016 وزارة النفط

 21/8/2016 وزارة النفط 2014/ع/18شركة ديار المها عقد 656

 21/8/2016 وزارة النفط شركة ابن الوليد العامة 657

 21/8/2016 وزارة النفط شركة شمس الشارقة 658

 21/8/2016 وزارة النفط شركة الفاو الهندسية العامة 659

 21/8/2016 وزارة النفط شركة برج بيروت 660

661 Cameron 21/8/2016 وزارة النفط 

 21/8/2016 وزارة النفط الشركة العامة لصناعة السيارات 662

 21/8/2016 وزارة النفط الصيانة والدعم الفنيشركة شلمبر/تقديم  663

 21/8/2016 وزارة النفط شركة اميرابكس االميركية/تقديم الصيانة والدعم الفني 664

 21/8/2016 وزارة النفط شركة ويسترن جيكو/تقديم الصيانة والدعم الفني 665

 21/8/2016 وزارة النفط Geovationشركة امير ابكس االميركية/تجهيز منظومة 666

 21/8/2016 وزارة النفط شركة شلمبر/تقديم الصيانة والدعم الفني 667

 21/8/2016 وزارة النفط شركة شلمبر/تقديم الصيانة والدعم الفني 668

669 AL-WATEN CO. 21/8/2016 وزارة النفط 
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670 Drillmic 21/8/2016 وزارة النفط 

671 Industrial Clutch Limited  21/8/2016 النفطوزارة 

672 Stwart & Stevenson 21/8/2016 وزارة النفط 

 21/8/2016 وزارة النفط لؤلؤة المجد 673

674 AL-WATEN CO. 21/8/2016 وزارة النفط 

 21/8/2016 وزارة النفط لؤلؤة المجد 675

676 AL-WATEN CO. 21/8/2016 وزارة النفط 

677 AL-WATEN CO. 21/8/2016 وزارة النفط 

678 ESCO 21/8/2016 وزارة النفط 

 21/8/2016 وزارة النفط لؤلؤة المجد 679

680 AL-WATEN CO. 21/8/2016 وزارة النفط 

 21/8/2016 وزارة النفط ربوع زمزم 681

 21/8/2016 وزارة النفط شركة فروم وبل 682

 21/8/2016 وزارة النفط مكتب المطاف للمقاوالت العامة 683

 21/8/2016 وزارة النفط مكتب االستثمارات / التكنلوجيا 684

 21/8/2016 وزارة النفط شركة شلترن تي ام سي 685

 21/8/2016 وزارة النفط Oil and Gasشركة  686

 21/8/2016 وزارة النفط شركة فكسل 687

 21/8/2016 وزارة النفط الفاو العامة 688

 21/8/2016 النفطوزارة  ماء الحياة العذب 689

 21/8/2016 وزارة النفط ماء الحياة العذب 690

 21/8/2016 وزارة النفط الحبوة للمقاوالت العامة 691

 21/8/2016 وزارة النفط الحبوة للمقاوالت العامة 692

 21/8/2016 وزارة النفط الجامعة المستنصرية المكتب االستشاري الهندسي 693

 21/8/2016 وزارة النفط لتوزيع كهرباء الجنوبالمديرية العامة  694

 21/8/2016 وزارة النفط مديرية توزيع كهرباء البصرة 695

 21/8/2016 وزارة النفط كمال الروافد 696

 21/8/2016 وزارة النفط نداء البصرة 697

 21/8/2016 وزارة النفط شركة شرق الساحل 698

699 
واجبة الدفع للمشاريع التي تم شركة نفط الشمال/التزامات مالية 

 2016حذفها من موازنة/

 21/8/2016 وزارة النفط

 21/8/2016 وزارة النفط الضاحي للمقاوالت العامة 700

 21/8/2016 وزارة النفط شركة قلعة حمرين للمقاوالت 701

702 
شركة نفط الشمال/التزامات مالية واجبة الدفع للمشاريع التي تم 

 2016موازنة/حذفها من 

 21/8/2016 وزارة النفط

 21/8/2016 وزارة النفط شركة اعمار االقليم 703

 21/8/2016 وزارة النفط حباري الخير 704

 21/8/2016 وزارة النفط اغادير للمقاوالت العامة 705

 21/8/2016 وزارة النفط الفاو العامة 706

 21/8/2016 وزارة النفط الروابي الخضراء 707

 21/8/2016 وزارة النفط اوروك 708

 21/8/2016 وزارة النفط الصناعات االلكترونية 709

 21/8/2016 وزارة النفط شركة امير ابكس /تجهيز حفارات استكشافية 710

 21/8/2016 وزارة النفط شركة المشارق لالستثمارات 711

 21/8/2016 وزارة النفط شركة الحلول المتقدمة 712

 21/8/2016 وزارة النفط الشركة العامة لمعدات االتصاالت والقدرة 713

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة منار العراق 714

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة ابراج المشاريع 715

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة المنتقي 716
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 22/8/2016 والبيئةوزارة الصحة  وزارة الصناعة/ شركة بدر 717

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة خيرات الغيث 718

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة يو نفر سان اجارسان التركية/ موقع بابل 719

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة االلمانية/ موقع النجف GMSشركة  720

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة يونفرسان اجارسان التركية/ موقع الدجيل 721

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة المرهج/ موقع القائم 722

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة وزارة االعمار واالسكان/ شركة الفاروق العامة 723

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة نوح اوغلو التركية 724

 22/8/2016 الصحة والبيئة وزارة شركة لقاء المستقبل 725

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة لقاء المستقبل 726

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة روعة البصائر واضواء الكوثر 727

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة لؤلؤة دجلة 728

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة روعة ام الربيعين 729

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة ارض دوكان 730

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة خير البوادي 731

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة القوافي 732

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة ارض هندسية 733

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة النيزك 734

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة االسعد للمقاوالتشركة  735

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة وسام بغداد 736

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة وزارة االعمار واالسكان/ االعمار الهندسية 737

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة اعمار بلدي 738

 22/8/2016 الصحة والبيئةوزارة  شركة اعمار البادية 739

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة االعمار الحديث 740

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة ديار السماوة 741

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة عين الشمس 742

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة الخلد 743

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة البصرة المعمورة 744

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة فرسان الرافدين 745

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة برج بيروت للعقارات 746

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة فوز العراق للمقاوالت 747

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة التحدث 748

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة الشمالشركة بحر  749

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة السهبان 750

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة االهرام الهندسية 751

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة الفرات الحرة 752

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة السيل للمقاوالت 753

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة انوار السلطان 754

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة الميراس للمقاوالت 755

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة مكتب الخليج لتنفيذ المشاريع 756

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة السيل الدولي 757

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة صالح شركة بريق الرظوان وشركة عماد 758

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة جنائن الرافدين 759

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة الكندية F-C-GROUPشركة  760

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة االماراتية AKGشركة  761

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة الماء الصافي 762

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة الطباق 763

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة بة هيز/ هاوري مجيد حسن 764
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 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة اعمار بلدي 765

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة عبد الزهرة الحلفي 766

 22/8/2016 الصحة والبيئةوزارة  شركة الشمس للمقاوالت 767

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة مدينة النور 768

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة شاطي البحار 769

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة انطاكيا 770

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة الهوازن واعمار البادية 771

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة الدوليشركة السيل  772

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة صروح الفرات 773

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة نورس الفيحاء 774

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة الضفاف 775

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة التخصيصية لالجهزة المختبرية 776

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة السائد العلميمكتب  777

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة مكتب اتوم العلمي 778

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة مكتب التقدم 779

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة مكتب التجسير 780

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة مكتب الناس 781

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة التقنيةمكتب االبداع  782

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة مكتب الرجاء العلمي 783

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة بالدنا المتحدة 784

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة الغفران 785

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة المزر 786

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة الصباحمكتب  787

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة روعة الخورنق 788

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة مكتب الثقة العلمي/ سامر محمود 789

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة النور المميز 790

 22/8/2016 والبيئةوزارة الصحة  القفاف لالجهزة المختبرية 791

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة مكتب الديار العلمي 792

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة مكتب الديار العلمي 793

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة التخصيصية لالجهزة المختبرية 794

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة مكتب النديم العلمي 795

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة الرجاء العلميمكتب  796

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شمس الغفران 797

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة نسيم بغداد 798

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة مكتب النديم العلمي 799

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة مكتب الرمال العلمي 800

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة البهجة العلميمكتب  801

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة مكتب الزهراوي 802

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة مكتب ابها العراق 803

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة مكتب اشور 804

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة مكتب الرمال العلمي 805

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة الرجاء العلميمكتب  806

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة مكتب الديار العلمي 807

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة مكتب البغدادي 808

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة شاهد البدر 809

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة اليقين المعمورة 810

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة سنافي للمقاوالت 811

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة المعمار العراق 812
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 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة الزلفى 813

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة المعمار العراق 814

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة النور المميز 815

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة يوسف رؤوف محمد 816

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة الصخر 817

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة نخيل السهل 818

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة فرص االعمار 819

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة الفرقان 820

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة بن غازي 821

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة الغلواء 822

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة اسيا سيل 823

824 M.K netsfor it soultion 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة 

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة ارض النقاء 825

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة نور القهرمان 826

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة منهل الرافدين 827

 22/8/2016 وزارة الصحة والبيئة شركة الضيغم 828

 23/8/2016 محافظة ديالى شموخ الحضارة 829

 23/8/2016 محافظة ديالى عين االبل 830

 23/8/2016 محافظة ديالى النشامىارض  831

 23/8/2016 محافظة ديالى مرافئ االعمار 832

 23/8/2016 محافظة ديالى نابتة البالد 833

 23/8/2016 محافظة ديالى انوار الصحارى 834

 23/8/2016 محافظة ديالى شموخ جبال ديالى 835

 23/8/2016 محافظة ديالى سيف الملوك 836

 23/8/2016 محافظة ديالى ربوع ديالى 837

 23/8/2016 محافظة ديالى الثالوث للمقاوالت العامة 838

 23/8/2016 محافظة ديالى ارض النشامى 839

 23/8/2016 محافظة ديالى ارض النشامى 840

 23/8/2016 محافظة ديالى انوارالكندي 841

 23/8/2016 محافظة ديالى شركة وفاء االخوان 842

 23/8/2016 محافظة ديالى للمقاوالت العامةالثالوث  843

 23/8/2016 محافظة ديالى السيف والقلم 844

 23/8/2016 محافظة ديالى القبضة الذهبية 845

 23/8/2016 محافظة ديالى االسعد للمقاوالت العامة 846

 23/8/2016 محافظة ديالى طوق النرجس 847

 23/8/2016 محافظة ديالى بركة القطيف 848

 23/8/2016 محافظة ديالى رياض الفراتين 849

 23/8/2016 محافظة ديالى نور القسيم 850

 23/8/2016 محافظة ديالى الرضام للمقاوالت العامة 851

 23/8/2016 محافظة ديالى جنة الياسمين 852

 23/8/2016 محافظة ديالى مجد ديالى 853

 23/8/2016 محافظة ديالى خارطة التعمير الهندسي 854

 23/8/2016 محافظة ديالى انوار الكندي 855

 23/8/2016 محافظة ديالى شركة المعين الفضي 856

 23/8/2016 محافظة ديالى قصر غرناطة 857

 23/8/2016 محافظة ديالى انهار المقدادية 858

 23/8/2016 محافظة ديالى انهارديالى 859

 23/8/2016 ديالىمحافظة  روافد االعمار/اليمامة 860
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 23/8/2016 محافظة ديالى طوق النرجس 861

 23/8/2016 محافظة ديالى الشهد الهندسي 862

 23/8/2016 محافظة ديالى مرافيء االعمار 863

 23/8/2016 محافظة ديالى خير االبرار+ركن الشارقة 864

 23/8/2016 محافظة ديالى خير االبرار+ركن الشارقة 865

 23/8/2016 محافظة ديالى الصحاريانوار  866

 23/8/2016 محافظة ديالى شركة مشاريع بغداد 867

 23/8/2016 محافظة ديالى شركة مشاريع بغداد 868

 23/8/2016 محافظة ديالى نور السنا 869

 23/8/2016 محافظة ديالى خيرات اشنونا 870

 23/8/2016 محافظة ديالى تاج المروة 871

 23/8/2016 محافظة ديالى نور السنا 872

 23/8/2016 محافظة ديالى صروح حمرين 873

 23/8/2016 محافظة ديالى شركة ابواب العال 874

 23/8/2016 محافظة ديالى شركة جوهرة النور 875

 23/8/2016 محافظة ديالى ابناء ديالى 876

 23/8/2016 محافظة ديالى ابناء ديالى 877

 23/8/2016 ديالىمحافظة  ابناء ديالى 878

 23/8/2016 محافظة ديالى السيف والقلم 879

 23/8/2016 محافظة ديالى خير االبرار 880

 23/8/2016 محافظة ديالى خارطة التعمير الهندسي 881

 23/8/2016 محافظة ديالى شركة الحميدية للمقاوالت العامة 882

 23/8/2016 محافظة ديالى شركة الحميدية للمقاوالت العامة 883

 23/8/2016 محافظة ديالى ارض المثابرة 884

 23/8/2016 محافظة ديالى تكاتف البناء 885

 23/8/2016 محافظة ديالى شركة القضبة الذهبية 886

 23/8/2016 محافظة ديالى نعيم النهرين 887

 23/8/2016 محافظة ديالى السماء المشرقة 888

 23/8/2016 ديالىمحافظة  شركة ابواب العال 889

 23/8/2016 محافظة ديالى طوق النرجس 890

 23/8/2016 محافظة ديالى ديالى الخير 891

 23/8/2016 محافظة ديالى روعة البوادي 892

 23/8/2016 محافظة ديالى طوق النرجس 893

 23/8/2016 محافظة ديالى شركة مناهل االعمار 894

 23/8/2016 محافظة ديالى تكاتف البناء 895

 23/8/2016 محافظة ديالى تكاتف البناء 896

 23/8/2016 محافظة ديالى شركة تاج المروة 897

 23/8/2016 محافظة ديالى صقر خانقين 898

 23/8/2016 محافظة ديالى العمران االنمائي 899

 23/8/2016 محافظة ديالى مستقبل ديالى 900

 23/8/2016 محافظة ديالى السماء المشرقة 901

 23/8/2016 محافظة ديالى قرار االعمار 902

 23/8/2016 محافظة ديالى جزيرة البنيان 903

 23/8/2016 محافظة ديالى الوثقى للمقاوالت العامة 904

 23/8/2016 محافظة ديالى السخاء للمقاوالت العامة 905

 23/8/2016 محافظة ديالى البناء الحديث 906

 23/8/2016 محافظة ديالى نداء القلب 907

 23/8/2016 محافظة ديالى سيبار للمقاوالت العامة 908
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 23/8/2016 محافظة ديالى ارض ربيعة 909

 23/8/2016 محافظة ديالى خارطة التعمير الهندسي 910

 23/8/2016 محافظة ديالى قمة البريق 911

 23/8/2016 محافظة ديالى قدرة المعالي 912

 23/8/2016 محافظة ديالى االعمارقدرة  913

 23/8/2016 محافظة ديالى منار العمران 914

 23/8/2016 محافظة ديالى مجد ديالى 915

 23/8/2016 محافظة ديالى ابواب العال 916

 23/8/2016 محافظة ديالى سيف الملوك 917

 23/8/2016 محافظة ديالى مالذ السالم 918

 23/8/2016 ديالىمحافظة  جوهرة النور 919

 23/8/2016 محافظة ديالى صقور ديالى 920

 23/8/2016 محافظة ديالى القبضة الذهبية 921

 23/8/2016 محافظة ديالى ادهم حسين محمود 922

 23/8/2016 محافظة ديالى انهار ديالى 923

 23/8/2016 محافظة ديالى جوهرة النور 924

 23/8/2016 محافظة ديالى جنة البالد 925

 23/8/2016 محافظة ديالى سما النجم الذهبي 926

 23/8/2016 محافظة ديالى قمة التل االخضر 927

 23/8/2016 محافظة ديالى التل االخضر 928

 23/8/2016 محافظة ديالى مسار المدار 929

 23/8/2016 محافظة ديالى لؤلؤة ديالى 930

 23/8/2016 محافظة ديالى تاج المقدام+نطاق المهندسين 931

932 bocp 23/8/2016 محافظة ديالى  للمقاوالت العامة 

 23/8/2016 محافظة ديالى الهارونية للمقاوالت العامة 933

 23/8/2016 محافظة ديالى االنامل الماسية 934

 23/8/2016 محافظة ديالى ارض الريام 935

 23/8/2016 محافظة ديالى اجيال االعمار 936

 23/8/2016 محافظة ديالى انامل الخير 937

 23/8/2016 محافظة ديالى انامل الخير 938

 23/8/2016 محافظة ديالى انامل الخير 939

 23/8/2016 محافظة ديالى برج بابل 940

 23/8/2016 محافظة ديالى نو السنا 941

 23/8/2016 محافظة ديالى برج بابل + وطن البناء 942

 23/8/2016 محافظة ديالى النديالعطر  943

 23/8/2016 محافظة ديالى الوثقى  944

 23/8/2016 محافظة ديالى ركن الشارقة 945

 23/8/2016 محافظة ديالى اضواء دنيا الهندسية 946

 23/8/2016 محافظة ديالى االسعد للمقاوالت العامة 947

 23/8/2016 محافظة ديالى مناهل االعمار 948

 23/8/2016 محافظة ديالى الحميدية للمقاوالت العامة 949

 23/8/2016 محافظة ديالى ارض الريام 950

 23/8/2016 محافظة ديالى جنة الياسمين 951

 23/8/2016 محافظة ديالى خطى المجد 952

 23/8/2016 محافظة ديالى ارض ربيعة 953

 23/8/2016 محافظة ديالى ارض ربيعة 954

 23/8/2016 محافظة ديالى المقداديةانهار  955

 23/8/2016 محافظة ديالى صرح البنيان 956
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 23/8/2016 محافظة ديالى انوار الكندي 957

 23/8/2016 محافظة ديالى سهل البناء 958

 23/8/2016 محافظة ديالى سما الجبال 959

 23/8/2016 محافظة ديالى سما الجبال 960

 23/8/2016 ديالىمحافظة  سما الجبال 961

 23/8/2016 محافظة ديالى القبضة الذهبية 962

 23/8/2016 محافظة ديالى سيف الملوك 963

 23/8/2016 محافظة ديالى بشائر المقدادية 964

 23/8/2016 محافظة ديالى طريق التحدي 965

 23/8/2016 محافظة ديالى سما الجبال 966

 23/8/2016 محافظة ديالى جنة الياسمين 967

 23/8/2016 محافظة ديالى جنة الياسمين 968

 23/8/2016 محافظة ديالى رياض الفراتين 969

 23/8/2016 محافظة ديالى روعة النبأ 970

 23/8/2016 محافظة ديالى ارض المثابرة 971

 23/8/2016 محافظة ديالى طريق التبر 972

 23/8/2016 محافظة ديالى الحسناء للمقاوالت العامة 973

 23/8/2016 محافظة ديالى الخالص الهندسية 974

 23/8/2016 محافظة ديالى شركة السماء المشرقة 975

 23/8/2016 محافظة ديالى االسعد للمقاوالت العامة 976

 23/8/2016 محافظة ديالى اعمار البادية 977

 23/8/2016 محافظة ديالى اعمار البادية 978

 23/8/2016 محافظة ديالى طوق النرجس 979

 24/8/2016 مجلس القضاء االعلى شركة المنصور العامة  للمقاوالت 980

 24/8/2016 مجلس القضاء االعلى شركة المنصور العامة  للمقاوالت 981

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة مجموعة النور للمقاوالت العامة 982

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة زهرة الوركاء 983

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة بالد الكوثر للمقاوالت العامة 984

 24/8/2016 محافظة المثنى  درة البيان للمقاوالت العامة 985

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة برج الدقة للمقاوالت العامة 986

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة برج الحميدية للمقاوالت العامة 987

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة الخلد للمقاوالت العامة 988

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة الرضوان العامة 989

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة طريق النماء 990

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة برج االعمار 991

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة الحياة الجديده للمقاوالت العامة 992

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة صقر الخير للمقاوالت العامة 993

 24/8/2016 محافظة المثنى  ملح السماوة للمقاوالت العامة 994

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة ندى بغداد للمقاوالت العامة 995

 24/8/2016 محافظة المثنى  المثنىمكتب الخدمات العلميه واالستشاريه جامعة  996

 24/8/2016 محافظة المثنى  مجموعة المقداد للمقاوالت العامة  997

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة مجموعة النور للمقاوالت العامة 998

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة بحر النجف والديار للمقاوالت العامة 999

 24/8/2016 محافظة المثنى  القادسية مكتب الخدمات العلميه واالستشاريه جامعة  1000

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة الرباط للمقاوالت العامة 1001

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة بركات الزيادي واالفياء المتحدة 1002

 24/8/2016 محافظة المثنى  اثار الوركاء للمقاوالت العامة 1003

 24/8/2016 محافظة المثنى  الصناعة /  الرضوان العامة 1004
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 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة بيت الخزف للمقاوالت  1005

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة طريق النماء للمقاوالت العامة 1006

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة الخليج االول للمقاوالت العامة 1007

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة الهالل المباركة للمقاوالت العامة 1008

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة التليد للمقاوالت العامة 1009

 24/8/2016 محافظة المثنى  نظم البناء للهندسة واالستثمارات الفنية 1010

 24/8/2016 محافظة المثنى  نظم البناء للهندسة واالستثمارات الفنية 1011

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة ديار السماوة للمقاوالت العامة 1012

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة نسور االحسان العربية للمقاوالت العامة 1013

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة روعة الريتاج للمقاوالت العامة 1014

 24/8/2016 محافظة المثنى  العامة / وزارة الصناعة والمعادنشركة النهروان  1015

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة انوار الياسري للمقاوالت العامة 1016

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة الحوت االزرق للمقاوالت العامة 1017

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة المنجد للمقاوالت العامة 1018

 24/8/2016 محافظة المثنى  مكتب الزخرف لالستشارات الهندسية 1019

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة مالك حسن جودة للمقاوالت العامة 1020

 24/8/2016 محافظة المثنى  عين شمس للمقاوالت العامة  1021

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة هندسة التشييد للمقاوالت العامة 1022

 24/8/2016 محافظة المثنى  الخليج االول للمقاوالت العامة 1023

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة الخليج االول للمقاوالت العامة 1024

 24/8/2016 محافظة المثنى  الخليج االول للمقاوالت العامة 1025

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة زهرة الوركاء للمقاوالت العامة  1026

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة الصوفي للمقاوالت العامة 1027

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة مجموعة الشذر  1028

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة الصوفي  1029

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة نور المهيمن  1030

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة مجموعة الشذر  1031

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة ضياء العراق االول 1032

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة نور المهيمن 1033

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة الصوفي لالعمار 1034

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة مالك حسن جودة للمقاوالت العامة 1035

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة مالك حسن جودة للمقاوالت العامة 1036

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة ضحى الجنوب 1037

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة ارض االعمار لالستثمارات الهندسية  1038

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة ارض االعمار لالستثمارات الهندسية 1039

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة عهد  االعمار للمقاوالت العامة  1040

 24/8/2016 محافظة المثنى  الخليج االول للمقاوالت العامة  1041

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة الخليج االول للمقاوالت العامة 1042

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة برج ساوة 1043

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة برج ساوة  1044

 24/8/2016 محافظة المثنى  ضحى الجنوبشركة  1045

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة ضحى الجنوب 1046

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة اعمار الخضر 1047

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة لمسة بناء 1048

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة اعمار الخضر 1049

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة ضحى الجنوب 1050

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة ضحى الجنوب 1051

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة اعالم العراق 1052
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 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة ارض المجالس 1053

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة ضياء العراق االول 1054

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة أضواء الكرادة 1055

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة مالك حسن جودة للمقاوالت العامة 1056

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة جداول العراق 1057

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة مالك حسن جودة للمقاوالت العامة 1058

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة طريق النماء 1059

 24/8/2016 محافظة المثنى  اعمار الخضر وهندسة التكامل 1060

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة نسور االحسان العربية للمقاوالت العامة 1061

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة اعمار الخضر 1062

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة انوار علي الغربي 1063

 24/8/2016 محافظة المثنى  للمقاوالت العامةانوار علي الغربي  1064

 24/8/2016 محافظة المثنى  انوار علي الغربي للمقاوالت العامة 1065

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة جداول العراق 1066

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة مجموعة ارض اور 1067

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة ماء السلسبيل 1068

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة هندسة التكامل 1069

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة همس الوادي  1070

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة مجموعة النور للمقاوالت العامة 1071

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة عماد الغزالي 1072

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة الروابي  الخضراء للمقاوالت العامة  1073

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة الروابي  الخضراء للمقاوالت العامة 1074

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة نجوم السماء للمقاوالت العامة  1075

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة زهرة الوركاء 1076

 24/8/2016 محافظة المثنى  شركة هندسة التشيد 1077

 25/8/2016 محافظة ذي قار  االزهر العالمية وارض السماك  1078

 25/8/2016 محافظة ذي قار  الجزيرة +ابراج ذي قار 1079

 25/8/2016 محافظة ذي قار  نور الطيف 1080

 25/8/2016 محافظة ذي قار  الجزيرة  1081

 25/8/2016 محافظة ذي قار  العالمية وارض السماكاالزهر  1082

 25/8/2016 محافظة ذي قار  ارض السماك +أمواج ذي قار 1083

 25/8/2016 محافظة ذي قار  ارض السماك  1084

 25/8/2016 محافظة ذي قار  البقيع  1085

 25/8/2016 محافظة ذي قار  وادي البناء  1086

 25/8/2016 محافظة ذي قار  تاج العال 1087

 25/8/2016 محافظة ذي قار  العليان 1088

 25/8/2016 محافظة ذي قار  نور االحسان  1089

 25/8/2016 محافظة ذي قار  مسار المستقبل  1090

 25/8/2016 محافظة ذي قار  الوسناء  1091

 25/8/2016 محافظة ذي قار  ضفاف ذي قار  1092

 25/8/2016 محافظة ذي قار  الفاو  1093

 25/8/2016 محافظة ذي قار  النبع الصافي 1094

 25/8/2016 محافظة ذي قار  اريج الغدير  1095

 25/8/2016 محافظة ذي قار  طريق الميثاق +الوسام الدولية  1096

 25/8/2016 محافظة ذي قار  اليسر الحديث 1097

 25/8/2016 محافظة ذي قار  بركات النور  1098

 25/8/2016 محافظة ذي قار  بركات النور  1099

 25/8/2016 محافظة ذي قار  بركات النور  1100
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 25/8/2016 محافظة ذي قار  طريق االعتدال  1101

 25/8/2016 محافظة ذي قار  صفوف االعمار  1102

 25/8/2016 محافظة ذي قار  العليان  1103

 25/8/2016 محافظة ذي قار  اضواء الشمس  1104

 25/8/2016 محافظة ذي قار  صفوف االعمار  1105

 25/8/2016 محافظة ذي قار  السنجل  1106

 25/8/2016 محافظة ذي قار  مستقبل ذي قار  1107

 25/8/2016 محافظة ذي قار  الرواق األخضر 1108

 25/8/2016 محافظة ذي قار  اسيل الحضارة  1109

 25/8/2016 محافظة ذي قار  نور البشير  1110

 25/8/2016 محافظة ذي قار  مكتب االتقان العلمي  1111

1112 s.c.l 25/8/2016 محافظة ذي قار  االيطالية 

 25/8/2016 محافظة ذي قار  ميسان لالستشارات  1113

 25/8/2016 محافظة ذي قار  نظم البناء  1114

 25/8/2016 محافظة ذي قار  برستيج كلوبل  1115

 25/8/2016 محافظة ذي قار  المهندس العالمية  1116

 25/8/2016 محافظة ذي قار  العذيب روعة الجنوب  1117

 25/8/2016 محافظة ذي قار  طيب البشائر  1118

 25/8/2016 محافظة ذي قار  وداي البناء  1119

 25/8/2016 محافظة ذي قار  رحيق الجنوب  1120

 25/8/2016 محافظة ذي قار  امارة ينبع  1121

 25/8/2016 محافظة ذي قار  اليسر  1122

 25/8/2016 محافظة ذي قار  احسان الخيرات  1123

 25/8/2016 محافظة ذي قار  ضفاف ذي قار  1124

 25/8/2016 محافظة ذي قار  النجم الزاهر وابراج ذي قار  1125

 25/8/2016 محافظة ذي قار  بركات االمين +القسيم  1126

 25/8/2016 محافظة ذي قار  تراث العصر  1127

 25/8/2016 محافظة ذي قار  البناء السعيد 1128

 25/8/2016 محافظة ذي قار  ينابيع اكد 1129

 25/8/2016 محافظة ذي قار  صروح االجاويد  1130

 25/8/2016 محافظة ذي قار  احسان الخيرات  1131

 25/8/2016 محافظة ذي قار  الرذاذ 1132

 25/8/2016 محافظة ذي قار  البدر المنير+الدايل العالمية  1133

 25/8/2016 محافظة ذي قار  احسان الخيرات  1134

 25/8/2016 محافظة ذي قار  الفيض 1135

 25/8/2016 محافظة ذي قار  الفيض 1136

 25/8/2016 محافظة ذي قار  الفيض 1137

 25/8/2016 محافظة ذي قار  الفيض 1138

 25/8/2016 محافظة ذي قار  النخبة المتحدة  1139

 25/8/2016 محافظة ذي قار  شركة الهيدب + شمس فدك 1140

 25/8/2016 محافظة ذي قار  اضواء الزهران  1141

 25/8/2016 محافظة ذي قار  مكتب خلدون روضان 1142

 25/8/2016 محافظة ذي قار  اضواء ذي قار  1143

 25/8/2016 محافظة ذي قار  كتلة االعمار 1144

 25/8/2016 محافظة ذي قار  جاسم محمد ضيدان / قصر االصالح 1145

 25/8/2016 محافظة ذي قار  بركات ياسر 1146

 25/8/2016 محافظة ذي قار  الفيض 1147

 25/8/2016 محافظة ذي قار  نور البنفسج 1148
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 25/8/2016 محافظة ذي قار  هبة الجزيرة 1149

 25/8/2016 محافظة ذي قار  الناشي 1150

 25/8/2016 محافظة ذي قار  سنا االوتاد 1151

 25/8/2016 محافظة ذي قار  جعفر صادق علي / عيون الرشا 1152

 25/8/2016 محافظة ذي قار  عدنان مهدي محمد / الفيحاء الحرة 1153

 25/8/2016 محافظة ذي قار  النخبة المتحدة + ملك ذي قار 1154

 25/8/2016 محافظة ذي قار  علي سعد خريبط / البطحاء المتحدة 1155

 25/8/2016 محافظة ذي قار  نور البشير 1156

 25/8/2016 محافظة ذي قار  اسد الخليج 1157

 25/8/2016 محافظة ذي قار  +  جيستون ش.م.م s.e.gاللبنانية  1158

 25/8/2016 محافظة ذي قار  ذي قار 1159

 25/8/2016 محافظة ذي قار  عبير الخليج و زهو العال 1160

 25/8/2016 محافظة ذي قار  عبير الشطره 1161

 25/8/2016 محافظة ذي قار  الجزيرة 1162

 25/8/2016 محافظة ذي قار  برج المحبة  1163

 25/8/2016 محافظة ذي قار  در ذي قار  1164

 25/8/2016 محافظة ذي قار  نور الطيف  1165

 25/8/2016 محافظة ذي قار  سراج ذي قار 1166

 25/8/2016 محافظة ذي قار  المهندس العالمية  1167

 25/8/2016 محافظة ذي قار  بالد الخيرات 1168

 25/8/2016 محافظة ذي قار  نور االحسان  1169

 25/8/2016 محافظة ذي قار  تراث العصر 1170

 25/8/2016 محافظة ذي قار  تراث العصر 1171

 25/8/2016 محافظة ذي قار  شناشيل الجنوب 1172

 25/8/2016 محافظة ذي قار  الفيض 1173

 25/8/2016 محافظة ذي قار  الناشيء 1174

 25/8/2016 محافظة ذي قار  صرح االجاويد 1175

 25/8/2016 محافظة ذي قار  صرح االجاويد 1176

 25/8/2016 محافظة ذي قار  صدى الجنوب 1177

 25/8/2016 محافظة ذي قار  ذي قار للمقاوالت 1178

 25/8/2016 محافظة ذي قار  نور االحسان  1179

 25/8/2016 محافظة ذي قار  قصر االصالح + المغرب العربي 1180

 25/8/2016 محافظة ذي قار  قصر غرناطة 1181

 25/8/2016 محافظة ذي قار  قصر غرناطة 1182

 25/8/2016 محافظة ذي قار  السلسال والرونق الهندسية 1183

 25/8/2016 محافظة ذي قار  زهو العال 1184

 25/8/2016 محافظة ذي قار  خرير الفرات 1185

 25/8/2016 محافظة ذي قار  خرير الفرات 1186

 25/8/2016 محافظة ذي قار  ضياء الجنوب 1187

 25/8/2016 محافظة ذي قار  عبير الشطره 1188

 25/8/2016 محافظة ذي قار  الهديب 1189

 25/8/2016 محافظة ذي قار  انوار الوطن 1190

 25/8/2016 محافظة ذي قار  هندسة الحدرة 1191

 25/8/2016 محافظة ذي قار  قلعة ذي قاربر العراق +  1192

 25/8/2016 محافظة ذي قار  تاج العال 1193

 25/8/2016 محافظة ذي قار  اثير الناصرية 1194

 25/8/2016 محافظة ذي قار  بر العراق + قلعة ذي قار 1195

 25/8/2016 محافظة ذي قار  تاج العال 1196
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 25/8/2016 محافظة ذي قار  الغسق الدولية  1197

 25/8/2016 محافظة ذي قار  انوار التيم 1198

 25/8/2016 محافظة ذي قار  بهجة ذي قار  1199

 25/8/2016 محافظة ذي قار  ملتقى النهرين 1200

 25/8/2016 محافظة ذي قار  نور الزاهد + التجمع 1201

 25/8/2016 محافظة ذي قار  اثير الناصرية 1202

 25/8/2016 محافظة ذي قار  + دار المسارانوار التيم  1203

 25/8/2016 محافظة ذي قار  نور الزاهد + التجمع 1204

 25/8/2016 محافظة ذي قار  بهاء العمران 1205

 25/8/2016 محافظة ذي قار  تاج العال 1206

 25/8/2016 محافظة ذي قار  اثير الناصرية 1207

 25/8/2016 محافظة ذي قار  تاج العال 1208

 25/8/2016 محافظة ذي قار  درب النور  1209

 25/8/2016 محافظة ذي قار  النبع الصافي 1210

 25/8/2016 محافظة ذي قار  عبير الشطره 1211

 25/8/2016 محافظة ذي قار  النبع الصافي + اريج الغدير 1212

 25/8/2016 محافظة ذي قار  جوهرة قصر االمل  1213

 25/8/2016 محافظة ذي قار  أغادير  1214

 25/8/2016 محافظة ذي قار  بر العراق 1215

 25/8/2016 محافظة ذي قار  اضواء الزهران  1216

 25/8/2016 محافظة ذي قار  نجمة ذي قار 1217

 25/8/2016 محافظة ذي قار  جمانة  1218

 25/8/2016 محافظة ذي قار  اقالم الزيتون 1219

 25/8/2016 محافظة ذي قار  البشائرطيب  1220

 25/8/2016 محافظة ذي قار  البطحاء المتحدة 1221

 25/8/2016 محافظة ذي قار  المفاخر + انوار الياس 1222

 25/8/2016 محافظة ذي قار  اللبنانية h.n.mالنهر الجاري +  1223

 25/8/2016 محافظة ذي قار  انوار البطحاء 1224

 25/8/2016 محافظة ذي قار  جوهرة قصر االمل  1225

 25/8/2016 محافظة ذي قار  درب النور  1226

 25/8/2016 محافظة ذي قار  كتلة االعمار 1227

 25/8/2016 محافظة ذي قار  قصر الخليج 1228

 25/8/2016 محافظة ذي قار  بهاء العمران 1229

 25/8/2016 محافظة ذي قار الضحى الذهبية 1230

 25/8/2016 محافظة ذي قار بهجة ذي قار 1231

 28/8/2016 محافظة ذي قار اور 1232

 28/8/2016 محافظة ذي قار الدليل العالمية 1233

 28/8/2016 محافظة ذي قار البحر االسود 1234

 28/8/2016 محافظة ذي قار مكتب بشار عبد الستار 1235

 28/8/2016 ذي قارمحافظة  االمارة المتحدة 1236

 28/8/2016 محافظة ذي قار ارض البهار 1237

 28/8/2016 محافظة ذي قار االمارة المتحدة 1238

 28/8/2016 محافظة ذي قار الطائر الحر + ضياء االصيل 1239

 28/8/2016 محافظة ذي قار السفر الخالد + اقصى المدينة 1240

 28/8/2016 محافظة ذي قار السفر الخالد 1241

 28/8/2016 محافظة ذي قار فيض الحياة 1242

 28/8/2016 محافظة ذي قار هادي علوان 1243

 28/8/2016 محافظة ذي قار التبر 1244
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 28/8/2016 محافظة ذي قار التبر للتجارة العالمية 1245

 28/8/2016 محافظة ذي قار الظفار 1246

 28/8/2016 محافظة ذي قار الظفار 1247

 28/8/2016 محافظة ذي قار عبير السالم 1248

 28/8/2016 محافظة ذي قار رسل المحبة + زهرة الغراف 1249

 28/8/2016 محافظة ذي قار رسل المحبة 1250

 28/8/2016 محافظة ذي قار رسل المحبة 1251

 28/8/2016 محافظة ذي قار السنجل المتحدة 1252

 28/8/2016 قارمحافظة ذي  النجوم الهندسية 1253

 28/8/2016 محافظة ذي قار نبع الرواسي 1254

 28/8/2016 محافظة ذي قار الضحى الذهبية 1255

 28/8/2016 محافظة ذي قار مكتب دليل العالم 1256

 28/8/2016 محافظة ذي قار غيث الخير 1257

 28/8/2016 محافظة ذي قار احباب العراق 1258

 28/8/2016 ذي قارمحافظة  احباب العراق 1259

 28/8/2016 محافظة ذي قار احباب العراق 1260

 28/8/2016 محافظة ذي قار اوستم التركية 1261

 28/8/2016 محافظة ذي قار اوستم التركية 1262

 28/8/2016 محافظة ذي قار سما الرباط 1263

 28/8/2016 محافظة ذي قار لؤلؤة البيداء + كلوبل 1264

 28/8/2016 محافظة ذي قار الهدىالقصرين+  1265

 28/8/2016 محافظة ذي قار الهدى 1266

 28/8/2016 محافظة ذي قار الهدى 1267

 28/8/2016 محافظة ذي قار سور البصرة +الظويهر 1268

 28/8/2016 محافظة ذي قار رؤى القائم + سور البصرة 1269

 28/8/2016 محافظة ذي قار رؤى القائم واليقين المتحدة 1270

 28/8/2016 محافظة ذي قار سور البصرة 1271

 28/8/2016 محافظة ذي قار سور البصرة + رؤى القائم 1272

 28/8/2016 محافظة ذي قار اور +عبد الواحد حميد 1273

 28/8/2016 محافظة ذي قار احباب العراق 1274

 28/8/2016 محافظة ذي قار صدى الجنوب 1275

 28/8/2016 محافظة ذي قار الخيراتبالد  1276

 28/8/2016 محافظة ذي قار صرح االجاويد 1277

 28/8/2016 محافظة ذي قار نعيم الفرات 1278

 28/8/2016 محافظة ذي قار نعيم الفرات 1279

 28/8/2016 محافظة ذي قار طريق الغراف 1280

 28/8/2016 محافظة ذي قار شعاع الغد 1281

 28/8/2016 محافظة ذي قار الحياةفيض  1282

 28/8/2016 محافظة ذي قار انوار الوطن + واثق الخير 1283

 28/8/2016 محافظة ذي قار واثق الخير + انوار الوطن 1284

 28/8/2016 محافظة ذي قار انوار الوطن + واثق الخير 1285

 28/8/2016 محافظة ذي قار بالد الذرى 1286

 28/8/2016 محافظة ذي قار انوار الوطن 1287

 28/8/2016 محافظة ذي قار شعاع الغد 1288

 28/8/2016 محافظة ذي قار واثق الخير 1289

 28/8/2016 محافظة ذي قار رؤى القائم 1290

 28/8/2016 محافظة ذي قار فيض الحياة 1291

 28/8/2016 محافظة ذي قار البيادر الهندسية + الضحى الذهبية 1292
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 28/8/2016 محافظة ذي قار احباب العراق 1293

 28/8/2016 محافظة ذي قار احباب العراق 1294

 28/8/2016 محافظة ذي قار انوار الرياض  1295

 28/8/2016 محافظة ذي قار مستقبل ذي قار ودرب النور  1296

 28/8/2016 محافظة ذي قار درب النور  1297

 28/8/2016 محافظة ذي قار برج المحبة  1298

 28/8/2016 محافظة ذي قار الغسق الدولية  1299

 28/8/2016 محافظة ذي قار نبع الرواسي  1300

 28/8/2016 محافظة ذي قار عبر الخليج 1301

 28/8/2016 محافظة ذي قار اور للمقاوالت 1302

 28/8/2016 محافظة ذي قار الناشي 1303

 28/8/2016 محافظة ذي قار البقيع  1304

 28/8/2016 محافظة ذي قار در ذي قار  1305

 28/8/2016 محافظة ذي قار عبر الخليج + مباني الناصرية  1306

 28/8/2016 محافظة ذي قار اضواء الشمس  1307

 28/8/2016 محافظة ذي قار المؤيد الهندسية +صفوه ذي قار  1308

 28/8/2016 محافظة ذي قار قيثارة اورنمو 1309

 28/8/2016 محافظة ذي قار المؤيد الهندسية 1310

 28/8/2016 محافظة ذي قار قيثارة اورنمو 1311

 28/8/2016 محافظة ذي قار مانير الفرنسية  1312

1313 hnm28/8/2016 محافظة ذي قار  اللبنانية 

 28/8/2016 محافظة ذي قار لؤلؤة البيداء 1314

 28/8/2016 قارمحافظة ذي  لؤلؤة البيداء 1315

 28/8/2016 محافظة ذي قار المعموري 1316

 28/8/2016 محافظة ذي قار النبع الصافي الحديثة  1317

 28/8/2016 محافظة ذي قار قصر االمير  1318

 28/8/2016 محافظة ذي قار بالد اريدو 1319

 28/8/2016 محافظة ذي قار بالد اريدو 1320

 28/8/2016 ذي قارمحافظة  بركات الياسر  1321

 28/8/2016 محافظة ذي قار بركات الياسر  1322

 28/8/2016 محافظة ذي قار بركات الياسر  1323

 28/8/2016 محافظة ذي قار شعاع الغد  1324

 28/8/2016 محافظة ذي قار رسل المحبة +رياض عناد  1325

 28/8/2016 محافظة ذي قار الزيدي الهندسية  1326

 28/8/2016 محافظة ذي قار رياض عناد مكطوف  1327

 28/8/2016 محافظة ذي قار رسل المحبه  1328

 28/8/2016 محافظة ذي قار البدر المنير  1329

 28/8/2016 محافظة ذي قار زهور العال  1330

 28/8/2016 محافظة ذي قار الرفل /الرافدين  1331

 28/8/2016 محافظة ذي قار الرافدين +الرفل  1332

 28/8/2016 محافظة ذي قار احباب العراق +البعد الرابع  1333

 28/8/2016 محافظة ذي قار وادي البناء  1334

 28/8/2016 محافظة ذي قار وداي البناء  1335

 28/8/2016 محافظة ذي قار تاج االعمال  1336

 28/8/2016 محافظة ذي قار البقيع  1337

 28/8/2016 محافظة ذي قار اليسر الحديث  1338

 28/8/2016 محافظة ذي قار البيادر الهندسية  1339

 28/8/2016 محافظة ذي قار خرير الفرات  1340
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 28/8/2016 محافظة ذي قار انوار اريج ذي قار  1341

 28/8/2016 محافظة ذي قار مستقبل ذي قار  1342

 28/8/2016 محافظة ذي قار البقيع  1343

 28/8/2016 محافظة ذي قار الجزيرة  1344

 28/8/2016 محافظة ذي قار خرير الفرات  1345

 28/8/2016 محافظة ذي قار انوار اريج ذي قار  1346

 28/8/2016 محافظة ذي قار بهجة ذي قار  1347

 28/8/2016 محافظة ذي قار المهندس العالمية  1348

 28/8/2016 محافظة ذي قار اضواء الشمس  1349

 28/8/2016 محافظة ذي قار اليسر الحديث 1350

 28/8/2016 محافظة ذي قار اسد الخليج  1351

 28/8/2016 محافظة ذي قار واحة القلعة 1352

 28/8/2016 محافظة ذي قار لواء االحمد  1353

 28/8/2016 محافظة ذي قار البعد الرابع  1354

 28/8/2016 قارمحافظة ذي  سمات االبداع  1355

 28/8/2016 محافظة ذي قار نور البنفسج  1356

 28/8/2016 محافظة ذي قار نور البنفسج  1357

 28/8/2016 محافظة ذي قار تراث العصر 1358

 28/8/2016 محافظة ذي قار بر العراق  1359

 28/8/2016 محافظة ذي قار النجم المضيء 1360

 28/8/2016 قارمحافظة ذي  اصالة الماس  1361

 28/8/2016 محافظة ذي قار انوار طيبة  1362

 28/8/2016 محافظة ذي قار النجم الفضي 1363

 28/8/2016 محافظة ذي قار انوار طيبة  1364

 28/8/2016 محافظة ذي قار انوار طيبة  1365

 28/8/2016 محافظة ذي قار لؤلؤة البيداء  1366

 28/8/2016 قار محافظة ذي اضواء ذي قار  1367

 28/8/2016 محافظة ذي قار النجم الفضي  1368

 28/8/2016 محافظة ذي قار المجتبى الهندسية  1369

 28/8/2016 محافظة ذي قار دار الغدير  1370

 28/8/2016 محافظة ذي قار الزيدي الهندسية  1371

 28/8/2016 محافظة ذي قار مجموعة التعمير +سراج ذي قار  1372

 28/8/2016 محافظة ذي قار البدر المنير +ابها العر اق 1373

 28/8/2016 محافظة ذي قار خرير الفرات  1374

 28/8/2016 محافظة ذي قار انوار البطحاء 1375

 28/8/2016 محافظة ذي قار اضواء الزهران 1376

 28/8/2016 محافظة ذي قار جنائن وادي الرافدين  1377

 28/8/2016 محافظة ذي قار فضل العطاء  1378

 28/8/2016 محافظة ذي قار لمعان العراق  1379

 28/8/2016 محافظة ذي قار المجتبى الهندسية  1380

 28/8/2016 محافظة ذي قار الوسام الدولية  1381

 28/8/2016 محافظة ذي قار المجتبى الهندسية  1382

 28/8/2016 محافظة ذي قار صوت المدى  1383

 28/8/2016 محافظة ذي قار شناشيل  1384

 28/8/2016 محافظة ذي قار البوادي 1385

 28/8/2016 محافظة ذي قار البوادي 1386

 28/8/2016 محافظة ذي قار سد الجنوب  1387

 28/8/2016 محافظة ذي قار الجزيرة  1388
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 28/8/2016 محافظة ذي قار صفا اليقين  1389

 28/8/2016 ذي قارمحافظة  نور الناظر  1390

 28/8/2016 محافظة ذي قار جنائن وادي الرافدين 1391

 28/8/2016 محافظة ذي قار صفوة ذي قار 1392

 28/8/2016 محافظة ذي قار المؤيد الهندسية  1393

 28/8/2016 محافظة ذي قار المؤيد الهندسية 1394

 28/8/2016 محافظة ذي قار اصول القلعة  1395

 28/8/2016 محافظة ذي قار يونس عزيزسعد  1396

 28/8/2016 محافظة ذي قار بركات الياسر  1397

 28/8/2016 محافظة ذي قار الغسق الدولية  1398

 28/8/2016 محافظة ذي قار قصر ذي قار 1399

 28/8/2016 محافظة ذي قار مستقبل ذي قار  1400

 28/8/2016 محافظة ذي قار صوت المدى  1401

 28/8/2016 محافظة ذي قار التجمع والتساهم الدولية  1402

 28/8/2016 محافظة ذي قار بركات الياسر  1403

 28/8/2016 محافظة ذي قار البناء السعيد +تاج المباني 1404

 28/8/2016 محافظة ذي قار بر العراق +تاج العال 1405

 28/8/2016 محافظة ذي قار هدير النبع الصافي  1406

 28/8/2016 محافظة ذي قار ارض الحمزة 1407

 28/8/2016 محافظة ذي قار بركات الياسر  1408

 28/8/2016 محافظة ذي قار سمات االبداع + شعاع الغد 1409

 28/8/2016 محافظة ذي قار سمات االبداع  1410

 28/8/2016 محافظة ذي قار الصادق االمين 1411

 28/8/2016 محافظة ذي قار خرير الفرات 1412

 28/8/2016 محافظة ذي قار الفيحاء الحرة 1413

 28/8/2016 محافظة ذي قار در الشمال +مباني الناصرية 1414

 28/8/2016 محافظة ذي قار المعموري 1415

 28/8/2016 محافظة ذي قار شمس فدك 1416

 28/8/2016 محافظة ذي قار النخبة المتحدة  1417

 28/8/2016 محافظة ذي قار النخبة المتحدة  1418

 28/8/2016 محافظة ذي قار الهديب + شمس فدك 1419

 28/8/2016 محافظة ذي قار الدرجة العالية  1420

 28/8/2016 محافظة ذي قار قيثارة اورنمو 1421

 28/8/2016 محافظة ذي قار عبير السالم  1422

 28/8/2016 محافظة ذي قار ملك ذي قار  1423

 28/8/2016 محافظة ذي قار ملك ذي قار  1424

 28/8/2016 محافظة ذي قار فضل العطاء  1425

 28/8/2016 محافظة ذي قار ملك ذي قار  1426

 28/8/2016 محافظة ذي قار ملك ذي قار + لواء االحمد 1427

 28/8/2016 محافظة ذي قار الفيحاء الحرة 1428

 28/8/2016 محافظة ديالى  طريق التحدي 1429

 28/8/2016 محافظة ديالى الثالوث للمقاوالت العامة 1430

 28/8/2016 محافظة ديالى هندسة الغد للمقاوالت العامة 1431

 28/8/2016 محافظة ديالى روعة الشمس للمقاوالت العامة 1432

 28/8/2016 محافظة ديالى السماء المشرقة للمقاوالت العامة 1433

 28/8/2016 محافظة ديالى االعمارللمقاوالت العامةاجيال  1434

 28/8/2016 محافظة ديالى الثالوث للمقاوالت العامة 1435

 28/8/2016 محافظة ديالى نهر الوند للمقاوالت العامة 1436
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 1/9/2016 ديوان الوقف السني  شركة هبة الخير  1437

 1/9/2016 ديوان الوقف السني األساور الفضية  1438

 1/9/2016 ديوان الوقف السني شركة زمن الفطيم  1439

 1/9/2016 ديوان الوقف السني وزارة الصناعة والمعادن /شركة النهروان للمقاوالت 1440

 1/9/2016 ديوان الوقف السني شركة االعتالء للمقاوالت 1441

 1/9/2016 ديوان الوقف السني شركة سما المروج للمقاوالت 1442

 1/9/2016 ديوان الوقف السني شركة الجوالن 1443

 1/9/2016 ديوان الوقف السني شركة كيالن رشيد علي  1444

 1/9/2016 ديوان الوقف السني شركة الطبيعة  1445

 1/9/2016 ديوان الوقف السني شركة خيرات الغيث 1446

 1/9/2016 ديوان الوقف السني شركة اريج واسط  1447

 1/9/2016 ديوان الوقف السني شركة بكه  1448

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة الزعفران والصروح الهندسية  1449

 4/9/2016 وزارة الداخلية  مكتب ميسان االستشاري  1450

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة اضواء دار المعمار للمقاوالت  1451

 4/9/2016 وزارة الداخلية  مكتب الخدمات العلمية واالستشارية /معهد التكنولوجيا  1452

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة االرض الخضراء  1453

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة القانع  1454

 4/9/2016 وزارة الداخلية  الشركة الفضية للمقاوالت  1455

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة نصر العراق  1456

 4/9/2016 وزارة الداخلية  كلية الهندسة -جامعة بغداد -مكتب االستشارات الهندسية  1457

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة بيروت للمقاوالت العامة المحدودة  1458

1459 
اتحاد شركة نطاق المهندسين وطريق البيارق وشركة واجهة 

 بغداد 
 4/9/2016 وزارة الداخلية 

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة الرصيف للمقاوالت  1460

 4/9/2016 وزارة الداخلية  مكتب الخدمات االستشارية /وزارة التعليم العالي  1461

 4/9/2016 وزارة الداخلية  المجموعة الساندة  1462

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة الشمس والرمال  1463

 4/9/2016 وزارة الداخلية  اضواء الموصل  1464

 4/9/2016 وزارة الداخلية  ارض االبداع الهندسية  1465

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة ارض الرجاء  1466

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة قصر السدير للمقاوالت  1467

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة الصفوة الخضراء  1468

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة ضفاف البحر +ارض المروج الخضراء +اساس االنشاء  1469

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة االبداع الفني المعمارية  1470

 4/9/2016 وزارة الداخلية  ائتالف شركتي خطى الجنوب وشركة االحام  1471

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة االبداع الفني المعمارية  1472

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة خوا كورك  1473

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة االساور الفضية للمقاوالت العامة  1474

 4/9/2016 وزارة الداخلية  مكتب االقليمي لالستشارات الهندسية  1475

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة سما البيت السعيد  1476

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة الريفي للمقاوالت العامة  1477

 4/9/2016 وزارة الداخلية  قصر البارق للمقاوالت العامة  1478

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة قضاء الموصل  1479

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة روعة البناء  1480

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة درب الصحراء  1481

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة قمة الطور  1482

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة اسوار سنجار  1483

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة مستقبل الموصل  1484
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 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة اضواء الموصل  1485

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة االشعة الساطعة  1486

 4/9/2016 وزارة الداخلية  بركات االمين والراية البيضاء  1487

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة رياح روعة الجنوب  1488

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة ااصحاب الفكر للمقاوالت  1489

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة قصر القيثارة وصرح دجلة  1490

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة اصحاب الفكر للمقاوالت  1491

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة شمس الضحى  1492

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة وهج النهرين  1493

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة صروح الماهر  1494

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة خيرات الجابري  1495

 4/9/2016 وزارة الداخلية  صدق االلتزام  1496

 4/9/2016 وزارة الداخلية  الشمال للمقاوالت  1497

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة الفرقد +الطائر الحر  1498

 4/9/2016 وزارة الداخلية  وزارة االعمار واالسكان دائرة االشغال والصيانة العامة  1499

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة االرض الخضراء +القبة الذهبية  1500

 4/9/2016 وزارة الداخلية  وزارة الصناعة /الشركة العامة للتصميم واالنشاء الصناعي  1501

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة الحبوة +وفاء االرض للمقاوالت  1502

 4/9/2016 وزارة الداخلية  وزارة الصناعة /الشركة العامة للتصميم واالنشاء الصناعي  1503

 4/9/2016 وزارة الداخلية  ارض العمد +النواعير  1504

 4/9/2016 وزارة الداخلية  وزارة الصناعة /الشركة العامة للتصميم واالنشاء الصناعي  1505

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة عين الذهب  1506

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة نخيل السهل  1507

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة عبير الرند  1508

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة فخر الرافدين  1509

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة عبير الرند  1510

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة نخيل السهل  1511

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة الهادفة للمقاوالت  1512

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة المولى للتجارة  1513

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة النظم الريادية  1514

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة النظم الريادية  1515

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة برج العامر  1516

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة النظم الريادية  1517

 4/9/2016 وزارة الداخلية  هبية السلطان  1518

 4/9/2016 وزارة الداخلية  سما الشام  1519

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة ارض الغاضرية  1520

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة ارض الغاضرية  1521

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة خيرات الرعد  1522

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة ارض الغاضرية  1523

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة التالوث  1524

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة ارض الغاضرية  1525

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة ارض الغاضرية  1526

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة عين القطر  1527

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة خيرات الرعد  1528

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة اضواء الكرادة  1529

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة اضواء دار المعمار للمقاوالت  1530

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة القبة الذهبية للمقاوالت العامة المحدودة  1531

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة بريق الحسام للمقاوالت العامة المحدودة  1532
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 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة برج حديثة للمقاوالت العامة  1533

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة زان  1534

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة خطى الجنوب +االجام للمقاوالت  1535

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة كيش  1536

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة الندى  1537

 4/9/2016 وزارة الداخلية  المكتب االستشاري /جامعة بغداد 1538

 4/9/2016 وزارة الداخلية  انوار الموصل  1539

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة ارض السدو  1540

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة وادي الغدف 1541

 4/9/2016 وزارة الداخلية  شركة السور االمين وشركة ربيع الفرات وشركة هضاب النجف 1542

 4/9/2016 وزارة الداخلية  الهندسية akgشركة نوردك سبورت السويدية و 1543

 4/9/2016 وزارة الداخلية  مكتب الجاف لالستشارات الهندسية  1544

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  ضفاف االمل وسما الخضراء للمقاوالت العامة 1545

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  العرجون للمقاوالت 1546

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  ابراهيم دالي حسن وشركاؤه  1547

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  ابراهيم دالي حسن وشركاؤه  1548

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  تشييد الصروح للمقاوالت العامة 1549

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  المنصور العامة للمقاوالت 1550

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  المنصور العامة للمقاوالت 1551

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  الخورة للتجارة العامة 1552

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  المنصور العامة للمقاوالت 1553

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  معمار االمارات 1554

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  افنان انترناشيونال 1555

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  افنان انترناشيونال 1556

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة سعد العامة 1557

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة القصواء للمقاوالت 1558

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة تيهنو مونتاج الرومانية 1559

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة تونج كونستروكت الرومانية  1560

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  معمار االمارات 1561

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة سعد العامة 1562

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة سعد العامة 1563

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة بياض الؤلؤ للمقاوالت العامة 1564

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  هيل 1565

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  التخطيط الحضري والمعماري  1566

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  ابناء واسط للمقاوالت 1567

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  ابناء واسط للمقاوالت 1568

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  المنى للمقاوالت 1569

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  الهندس للمقاوالت 1570

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  النيزك 1571

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  ينابيع دبي للمقاوالت 1572

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  الصلد للمقاوالت 1573

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  الغربية 1574

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  نظم البناء لالستشارات الهندسية  1575

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  الرشيد للمقاوالت 1576

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  البراجة للمقاوالت 1577

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  ابناء واسط  1578

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  الوكيد للمقاوالت 1579

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  السابك 1580
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 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  اسد كوفان 1581

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  الصالح المركزي للمقاوالت 1582

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  عباس موسى باشي 1583

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  الطراز المعماري 1584

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  العهد الهندسية للمقاوالت 1585

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  البستان المبارك 1586

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  براتيبها الهندية  1587

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  الظفر 1588

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  ركن الصفوة 1589

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  المروة المتحدة 1590

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  ركن الصفوة 1591

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  ديوان العمارة  1592

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  اساس الهندسة  1593

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  ديوان العمارة  1594

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  بريق اللجين 1595

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  عباس موسى باشي 1596

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  منارة الشرق للمقاوالت العامة 1597

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة الدار وشركة طيب المكان للمقاوالت 1598

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  الميقات الهندسية للمقاوالت العامة 1599

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  المناهل المتحدة للمقاوالت العامة 1600

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  االحسان للمقاوالت العامة 1601

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  االحسان للمقاوالت العامة 1602

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  الوسيلة للمقاوالت 1603

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  ودق الربيع للمقاوالت 1604

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة االحسان للمقاوالت 1605

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  المناهل المتحدة للمقاوالت العامة 1606

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  المناهل المتحدة للمقاوالت العامة 1607

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  المناهل المتحدة للمقاوالت العامة 1608

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  العامةالمناهل المتحدة للمقاوالت  1609

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  المناهل المتحدة للمقاوالت العامة 1610

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  الجزيرة الحمراء للمقاوالت 1611

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  سورين لالستشارات الهندسية 1612

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  لالستشارات الهندسيةالحداثة  1613

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  مكتب الموقع لالستشارات الهندسية  1614

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  دجلة الهندسية للمقاوالت 1615

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  االحسان للمقاوالت العامة 1616

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  الربيع للمقاوالتودق  1617

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  الحارث الدولية 1618

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  الريف العربي 1619

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  اليد البيضاء 1620

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  فن الجدار للمقاوالت 1621

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  زان للتجارة والمقاوالت 1622

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  ايصال للتجارة والمقاوالت 1623

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  القارات الخمس 1624

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  قلعة الياقوت وشركة ارض الحارس 1625

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  العراقاساور  1626

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة ساحل الصحراء للمقاوالت العامة 1627

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  شمس الهمام 1628
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 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  الساحل الهادي للتجارة العامة 1629

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  االء العراق 1630

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  البحر االبيض للمقاوالت 1631

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  نجمة الطوز 1632

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  اساور العراق والبحر االبيض  1633

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  اساور العراق والبحر االبيض  1634

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  االمين 1635

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  سمو العراق 1636

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  الغربية للمقاوالت 1637

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  الفاو الهندسية  1638

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  بوابة اشور للمقاوالت وشركة السدة الهندسية  1639

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  جوهرة لبنان للمقاوالت 1640

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  اليد البيضاء للمقاوالت 1641

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  االمين للمقاوالت 1642

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  الفرقان للمقاوالت العامة 1643

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  صدى التعمير للتجارة والمقاوالت 1644

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  االحمدي العالمية 1645

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  الثقة للمقاوالت العامة المحدودة 1646

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  مجموعة الخالد المتحدة 1647

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  بكة للمقاوالت العامة 1648

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  الثرثار للتقطير 1649

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  سمو العراق للمقاوالت  1650

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  وادي الرمال للمقاوالت 1651

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  مجموعة روناك للمقاوالت 1652

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  وهج البناء للمقاوالت 1653

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة مجموعة روناك للمقاوالت 1654

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة ساحل الصحراء للمقاوالت العامة 1655

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة فن الجدار للمقاوالت العامة المحدودة 1656

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  الثقة للمقاوالت 1657

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة ساحل الصحراء للمقاوالت العامة 1658

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  للمقاوالت العامةشركة االمين  1659

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة سمو العراق للمقاوالت العامة 1660

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة مزاحم احمد حسن  1661

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  نظم البناء للهندسة واالستشارات الفنية 1662

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  وفاء االرض 1663

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  مكتب احمد الوتاري لالستشارات المعمارية  1664

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة درة المحيط للمقاوالت العامة 1665

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة ربيع البادية للمقاوالت العامة 1666

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة رونق بغداد للمقاوالت العامة 1667

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة االء العراق للمقاوالت العامة 1668

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة مجموهة االزهر الدولية للمقاوالت العامة 1669

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  المعمار للمقاوالت 1670

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  المعمار للمقاوالت 1671

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  محمد علي عبد الكريم للمقاوالت 1672

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  وجه الخير للمقاوالت 1673

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  وجه الخير للمقاوالت 1674

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  صرح دجلة للمقاوالت  1675

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  ابراهيم دالي للمقاوالت 1676
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 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  الثقة للمقاوالت العامة 1677

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  صالح الدين العامة 1678

 7/9/2016 وزارة التعليم العالي  ديوان العمارة  1679

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة الطلع النضيد وشركة العتيد للمقاوالت العامة 1680

1681 

شركة التخطيط الحضري المعماري لالستشارات 
 (UPAالهندسية )

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي 

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  الروابي االمارايتة واليمامة العراقية ائتالف شركتي 1682

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  البعد الرابع والبناء المركزي للمقاوالت  1683

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  االعمار الحديثة المطورة  1684

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  قمة النضال 1685

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  السنايا 1686

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  الفاو الهندسية  1687

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  الفاروق 1688

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  الرشيد العامة 1689

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  ديوان العمارة والتصميم المعماري 1690

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  معمار االمارات 1691

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  المكتب االستشاري لجامعة القادسية  1692

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  الكحالء 1693

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  الزوراء 1694

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  الشركة العامة للتصاميم واالستشارات الصناعية  1695

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  الشركة العراقية المتطورة لالنشاءات وتقنيات البيئة  1696

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  كيش الهناء 1697

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  الفارز 1698

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  الفاو الهندسية  1699

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  ارض الشريفي للمقاوالت 1700

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  حضارة االمجاد للمقاوالت 1701

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  البشائر العربية للمقاوالت 1702

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  للمقاوالتارض الشريفي  1703

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  دبي للمقاوالت 1704

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  توماس ليفادور االسبانية  1705

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  صقور ديالى للمقاوالت 1706

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  ارض الشريفي للمقاوالت 1707

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  هندسة ديالى 1708

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  البحر االبيض للمقاوالت 1709

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  وادي الرمال 1710

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  ارض المباثرة للمقاوالت 1711

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  ضفاف الرافدين 1712

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  خلف عبد كريم 1713

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة منار العراق والمجموعة الساندة 1714

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة رياض عناد 1715

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة انوار الرياض 1716

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة منار العراق 1717

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  الشركة العامة للتصميم واالنشاء الصناعي  1718

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  تك ايماش التركية / ابراهيم سليمان يلجينر  1719

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  المدينةمكتب  1720

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  المنصور للمقاوالت / المدير العام زيدان خلف لعيبي 1721

1722 

الشروق /هشام علي حسين وشركة المروة الدولية / 
خالد علي حسين وشركة هندسة المباني / محمد اكرم 

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي 
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 احمد

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  الموعد للمقاوالت / سعيد كريم محمد 1723

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  الموعد للمقاوالت / سعيد كريم محمد 1724

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  المروة الدولية / خالد علي حسين 1725

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  المروة الدولية / خالد علي حسين 1726

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  تاج السلطان الدولية / محمد حسين سلطان  1727

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  ادارة المشاريع / ضياء ممدوح جمال 1728

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  الرائد المتحدة / محمد حميد عبد سليمان  1729

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  اعمار ام الربيعين / امين ممتاز رؤوف  1730

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  روعة البناء الحديث/ مروان يونس شريف 1731

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  زمزم للمقاوالت/ محمد بشير محمود 1732

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  الشروق للمقاوالت / هشام علي حسين  1733

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  تاج السلطان الدولية / محمد حسين سلطان  1734

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  زمزم للمقاوالت/ محمد بشير محمود 1735

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  النيل للمقاوالت/ مزعل علي امين 1736

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  تاج السلطان الدولية / محمد حسين سلطان  1737

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  المروة الدولية / خالد علي حسين 1738

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة تاج السلطان الدولية /محمد حسين سلطان 1739

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  حسين سلطانشركة تاج السلطان الدولية /محمد  1740

1741 

شركة العربي /عزام اكرم عبدالوهاب وشركة مجموعة 
 الرئازة/خالد احمد ذنون

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي 

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة الشروق للمقاوالت/ هشام علي حسين 1742

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  ممدوح جمالشركة ادارة المشاريع /ضياء  1743

1744 

شركة العربي /عزام اكرم عبدالوهاب وشركة مجموعة 
 الرئازة/خالد احمد ذنون

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي 

1745 

شركة العربي /عزام اكرم عبدالوهاب وشركة مجموعة 
 الرئازة/خالد احمد ذنون

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي 

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة هندسة المباني/ محمد اكرم احمد  1746

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة النيل للمقاوالت/ مزعل علي امين 1747

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  درة المحيط 1748

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  باسم الرشدي /باسم الرشدي 1749

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  هندسة المباني /محمد اكرم احمد 1750

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  هندسة المباني /محمد اكرم احمد 1751

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  روعة البناء الحديث/ مروان يونس شريف 1752

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  هندسة المباني /محمد اكرم احمد 1753

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  الشروق للمقاوالت / هشام علي حسين  1754

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  االنشاء والتصميم الصناعي 1755

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  سما اربد / اياد صادق جعفر 1756

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  الليمون / حارث السلطان 1757

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  اضواء البروج / خضير احمد اسماعيل 1758

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  سما اربد / اياد صادق جعفر 1759

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  النواميس 1760

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  فالي والبحر االبيض 1761

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  ديوان العمارة 1762

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  هيل انترناشونال/استشاري 1763

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  بروجر/استشاري 1764

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  المجموعة الدولية  1765

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  انترناشونال/استشاريهيل  1766
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 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  توماس 1767

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  برستيج 1768

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  فالي والبحر االبيض 1769

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  اوما الدولية 1770

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  ايكون  1771

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  بروجر/استشاري 1772

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  مالك ناجي نجرس وشريكة للمقاوالت 1773

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  مالك ناجي نجرس وشريكة للمقاوالت 1774

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  شركة هرم المعرفة للتجارة 1775

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  العامرية للوكاالت التجارية 1776

1777 

ارض العراق لتجهيز المواد الكهربائية والعلمية 
 المحدودة المسؤولية

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي 

1778 

ارض العراق لتجهيز المواد الكهربائية والعلمية 
 المسؤوليةالمحدودة 

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي 

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  القفاف العلمية 1779

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  عبد الرزاق خربيط وشريكة 1780

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  القفاف للمقاوالت 1781

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  اوما الدولية للتجارة 1782

1783 

ارض العراق لتجهيز المواد الكهربائية والعلمية 
 المحدودة المسؤولية

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي 

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  اوما الدولية للتجارة 1784

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  العامرية للوكاالت التجارية 1785

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  للتجارة العامةالوادي القريب  1786

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  الفاروق 1787

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  المنصور 1788

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  الدوحة 1789

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  خلف عبد كريم 1790

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  العامةالبشير للمقاوالت  1791

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  الطائر الحر 1792

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  الغربيه للمقاوالت 1793

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  الساج للمقاوالت 1794

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  العرجون للمقاوالت 1795

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  االسراء للمقاوالت 1796

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  مكتب سبا الهندسي 1797

1798 

مكتب الخدمات العلمية واالستشارية في كلية الهندسة 
 /جامعة القادسية

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي 

1799 

الهندسة مكتب الخدمات العلمية واالستشارية في كلية 
 /جامعة الكوفة

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي 

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  الدوحة للمقاوالت 1800

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  االرز للمقاوالت العامة 1801

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  الرضوان العامة سابقاَ/ الفارس العامة حالياً  1802

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  اسطورة االعمار 1803

 8/9/2016 وزارة التعليم العالي  الكرم العربي 1804

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية خضير عباس رضا 1805

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  غازي لفته عبدجياد 1806

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية ابراهيم حسن علوان 1807

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  محمد رحيم كاظم 1808

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية فاضل حميد عبد علي 1809
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 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  عبد جبر 1810

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية حسن عليوي ناصر 1811

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  سعد كاظم راضي 1812

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية جميل احمد ناصر 1813

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  علي زويد مهدي 1814

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية عقيل عجمي عبد 1815

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  حاكم كريم سلمان 1816

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية كاظم خضير جواد 1817

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  عماد عبد االمير عقيل 1818

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية محمد كاظم محمد 1819

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  حمزة عطيه حمد  1820

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية حيدر حسين حسن 1821

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  اميرة كاظم ابو عوجة 1822

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية تكليف عبد حسن 1823

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  عدنان عبيد حسن 1824

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية فؤاد شاكر جبر 1825

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  الخالدشركة وادي حوران وارض  1826

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة منار الجزيرة 1827

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  شركة اصحاب الفكر 1828

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية حمودي جليل عبد 1829

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  شركة نجمة طوز شركة ساكو 1830

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة العداي 1831

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  الهيئة العامة للصيانة / وزارة الموارد المائية 1832

1833 

مكتب استشاري عقد / جامعة تكريت / كلية الهندسة 
2014 /3 

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  جامعة بابل / وزارة التعليم العالي 1834

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية يعقوب مطلك حسين 1835

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  محمد عبد الرضا ضيدان 1836

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية تركي كاظم جناجر 1837

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  كريم عطشان كاطع 1838

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية عقيل ابراهيم ناصر 1839

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  مديح فنجان ناصر 1840

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية عبد الخضر عباس 1841

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  سعود غازي متعب 1842

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية كاظم حمزة خوين 1843

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  شركة السهل االخضر وشركة الق الخليج  1844

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة الجزيرة العربية 1845

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  شركة الجزيرة 1846

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة البالد 1847

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  شركة جدار الساعة  1848

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة البالد 1849

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  فاضل كردي كسار 1850

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية محمد خليفخميس  1851

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  عبيد صباح حمادي 1852

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية سهيل عسوب عبدهللا 1853

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  حمادة عمران 1854

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية عادل رشيد خلف 1855

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  شركة انوار سورى 1856
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 20/9/2016 وزارة الموارد المائية الهيئة العامة للصيانة / وزارة الموارد المائية 1857

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  شركة االشقاء 1858

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة انوار سورى 1859

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  ارض الساحلشركة  1860

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية الهيئة العامة للصيانة / وزارة الموارد المائية 1861

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  شركة الهندس 1862

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة العراق العامة 1863

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  العامةشركة العراق  1864

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة العراق العامة 1865

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  شركة العراق العامة 1866

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية سعاد عواد عاجل 1867

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  مهند هليل منشد 1868

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية جميل نعمة 1869

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  شركة العراق العامة 1870

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة العراق العامة 1871

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  شركة العراق العامة 1872

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة العراق العامة 1873

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  شركو االلباب للمقاوالت العامة 1874

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية شركو االلباب للمقاوالت العامة 1875

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  شركو االلباب للمقاوالت العامة 1876

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية العراقية الزالة االلغامالمنظمة  1877

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  شركة طريق السالم 1878

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية وزارة التخطيط المركز الوطني للتطوير/ استشارات 1879

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  جاسم محمد عبود 1880

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية سليمة خضير ضاحي 1881

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  حميد محمد ربيع 1882

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية نظام نعمة خضير 1883

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  عبد الرحمن حسين 1884

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية صالح هادي عباس 1885

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  عبود عاشم عباس 1886

1887 

حسين وحيدر وعادل وعلي اوالد شعالنم احمد وخضير 
 وحامد

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية

1888 

عبد الحمزة فاضل وعبداالحد ورحيم اوالد فاضل 
 حرموش

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية 

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية احمد علي عرسان  1889

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  حسن كاظم علي 1890

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية هادي ناصر حسين واحمد 1891

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  احمد ناصر حسين 1892

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية تركية محمد عباس 1893

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  مرتضى عبد علي سلمان 1894

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية احسان محسن منصور 1895

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  شركة نسيم الهفوف 1896

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية سعد حسين عبد هللا 1897

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية  الرافدبنشركة رمال  1898

1899 

 وزارة/ الجنوب الكهرباء لتوزيع العامة المديرية
 الكهرباء

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية جاسم عيادة غايب 1900

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية صالح حسن ناصر 1901
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 20/9/2016 وزارة الموارد المائية عيادة رزاق حسين 1902

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية مجيد حسن الناصر 1903

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية عيادة عبود حسن 1904

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية شكريه حمود 1905

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة عبد الكريم حسين 1906

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة بسمايا للمقاوالت 1907

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة بناء االهرامات 1908

1909 

مكنب استشاري / الجامعة التكنولوجيا / وزارة التعليم 
  1/ 2013العالي عقد 

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية

1910 

/ كلية الهندسة / جامعة  المكتب االستشاري الهندسي
 واسط

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة الهدى 1911

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة برج حديثة 1912

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة االوائل  1913

 20/9/2016 المائيةوزارة الموارد  احمد علي عرسان  1914

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية وعد محمد عبد  1915

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية مالك خضير محمد  1916

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية جواد مهدي عبد  1917

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية امل جواد مهدي  1918

1919 

شركة زيدك للمقاوالت وثريكه شركة ايدن التركية 
 للطاقة واالنشاءات 

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة المثقال 1920

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة المثقال 1921

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة راية االيمان 1922

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة عبد الكريم حسين 1923

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة نبع الجنوب 1924

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة االساور الفضية 1925

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة جدار الساحة 1926

 20/9/2016 الموارد المائيةوزارة  شركة خيرات الجنوب 1927

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة العراق العامة 1928

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية مرزة عيسى شاني 1929

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية شعبان فالح نعمة  1930

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية طيف نهاد  1931

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية حميد وهاب عبد الرزاق  1932

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية علي حسن  فريج  1933

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية رحيم كريم  1934

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية سيف ناصر  1935

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية عالوي سليم منجل  1936

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية ياسر خضير عباس  1937

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية فاضل علي محمد  1938

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية محمد حمزة عباس  1939

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية احمد كاظم حسن  1940

 20/9/2016 المائيةوزارة الموارد  حازم فيصل  1941

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية لؤي حمدان حسن  1942

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية احمد جميل احمد  1943

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية جابر محمد عواد  1944

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية صالح مجيد  1945

 20/9/2016 الموارد المائية وزارة محمد غازي علوان  1946
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 20/9/2016 وزارة الموارد المائية باسم حماد عبد  1947

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية عبد الغفور كريم  1948

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية سالم رحيم  1949

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية حسن نانق محمد  1950

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية سعد جلوب  1951

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية عباس خلف هاشم  1952

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية عصام هادي كاظم  1953

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية محمد هادي هالل  1954

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية علي نايف كاظم  1955

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية سالم محمد ياسين  1956

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية حكيم عالوي جاسم  1957

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية محمد خلف  1958

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية ناظم يوسف فليح  1959

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية احمد حسين محسن  1960

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية حسام سعدون جبير  1961

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية جابر وداعة  1962

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية علي موسى عبد علي  1963

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية محمد فاضل حسين  1964

 20/9/2016 المائيةوزارة الموارد  فالح جاسم  1965

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية جبار حسين فريج  1966

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية خبر الدين غفور عبد هللا  1967

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية سمير هاشم محمد  1968

 20/9/2016 وزارة الموارد المائية عالوي حمادي فهد  1969

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية 2012( لسنة 39العراق العامة عقد رقم )شركة  1970

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة كروب انترنيشيونل الهولندية 1971

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة الوارث ورياح البقيع 1972

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة الفاو العامة 1973

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة الرافدين العامة 1974

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة العراق العامة 1975

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة الرافدين العامة 1976

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة الفاو العامة 1977

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية العراق العامةشركة  1978

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة الرافدين العامة 1979

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية مشتاق طالب عبود 1980

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية علي كريم عيسى 1981

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية عبد الحسين مكي 1982

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية علي حسن صغير 1983

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية معمر حسين رميض 1984

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية سيف قنديل 1985

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية صادق هليل رداد 1986

 21/9/2016 الموارد المائيةوزارة  قيس عبد االمير ابراهيم 1987

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية طارق اياد كريم 1988

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية صالح مهدي احمد 1989

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية احمد كاظم عبد السادة 1990

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية مؤيد عبد علي 1991

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية علي حسين ثائر عبد 1992

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية سعدون حماد عبد 1993

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية محمد شهيب حميدي 1994
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 21/9/2016 وزارة الموارد المائية محمد خلف رحيم 1995

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية قيس فاضل فياض 1996

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية حافظ عبد علي 1997

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية قحطان عدنان عودة 1998

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية حسام ابراهيم عودة 1999

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية احمد سالم محمد 2000

 21/9/2016 المائيةوزارة الموارد  ناصر رحيم سرحان 2001

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية ستار كاظم محمد 2002

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية محمد حمزة عنون 2003

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية عباس كريم جعفر 2004

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية جبار حسن فليح 2005

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية عباس سهيان تركان 2006

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية عامر رود فرهود 2007

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية جعفر علي عبد 2008

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية مرتضى احمد عبد الكريم 2009

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية فارس مجيد حميد 2010

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية فاضل جعب مهوس 2011

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية عبد الخظر عبيد عبد الحسن 2012

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية خالد اسماعيل عمران 2013

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية واثق عبد الهادي 2014

 21/9/2016 المائيةوزارة الموارد  خالد لقمان علي 2015

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية هادي مجبل جاسم 2016

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية محمد عبد محسن 2017

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية رباح حسن فرحان 2018

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية قاسم عاصي ياسين 2019

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية عناد دايخ سلمان 2020

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية حيدر عبد االمير كاظم 2021

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية رحيم كطف شوكة 2022

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية حسان سعيد محمد 2023

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية عامر كاظم كتاب 2024

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية عبد سعيد عبد هللا 2025

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية محمد هاشم شيخو 2026

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية عدنان جناني حسين 2027

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية محمد ظاهر محمد 2028

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية حسين هادي مصطفى 2029

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية نضيف جاسم محمد 2030

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية عزيز جابر محمد 2031

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية كاظم ياسين مطشر 2032

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية نزار عدنان 2033

 21/9/2016 المائيةوزارة الموارد  احمد خلف غريب 2034

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية اياد حميد رشيد 2035

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية هيثم اسماعيل 2036

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة الحياة لالنترنيت 2037

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية فاضل زيدان خليفة 2038

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية غافلحاتم سامي  2039

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية هادي خلف سلمان 2040

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية فاضل عباس عبد السادة 2041

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية رعد ناجي مهدي 2042
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 21/9/2016 وزارة الموارد المائية مطر عبد هللا 2043

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية محمود خضير شياع 2044

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية جمال حمود 2045

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية حسن حمد هللا جثير 2046

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية فايز خلف سليمان 2047

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية حيدر محمود جواد 2048

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية سالم محمد عمر 2049

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية سعد صالح مهدي 2050

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية فاضل كمر هليل 2051

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية سمير عودة جبر 2052

 21/9/2016 المائيةوزارة الموارد  عصام مظلوم جبر 2053

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية وعد علي عبد الرحمن 2054

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية عبد الرحمن محمد عبد 2055

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية اسامة ثابت عباس 2056

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية سيف عصام الدين 2057

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية عبد حسنين سعود 2058

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية علي سعد طه 2059

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية مرتضى جعفر 2060

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية فريح حسن مجسن 2061

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية حسن سلمان عباس 2062

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية حسن هادي 2063

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية سلمان فيصل عودة 2064

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية كريم جعفر داود 2065

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية علي راسم محيسن 2066

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية وسام عبد الجبار سلمان 2067

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية عمار عبد الكريم  2068

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية كرار عزيز جبار  2069

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية محمد مشعل حسين  2070

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية عادل بدر راشد 2071

 21/9/2016 المائيةوزارة الموارد  كامل جابر حسين  2072

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية كاظم حسين علوان  2073

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية ميثم سالم عاصي  2073

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية نوري حسن غالم 2074

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية علي حسين يوسف  2075

 21/9/2016 الموارد المائيةوزارة  ياسر سامي  2076

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية حسين حاتم رضا  2077

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية وائل هاشم دهش 2078

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية جاسم محمد جاسم  2079

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية كاظم علي مالك 2080

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية كاظمعريبي جواد  2081

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية محمد حطحوط جبر  2082

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية ناظم كاظم حكيم 2083

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية عامر ماضي عليوي 2084

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية جواد كاظم عبد عيسى 2085

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية عالوي سهيل علوان 2086

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية رهك هادي سلمان 2087

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية عبد زيد صيهود 2088

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية فاهم محمد طاهر 2089
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 21/9/2016 وزارة الموارد المائية رزاق محمد طاهر 2090

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية عبد عمران سلمان راضي 2091

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية حيدر صالح مهدي 2092

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية عبود لفتة عطية 2093

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية علي عبد الكاظم مشير 2094

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية ازهر خادم جيثوم 2095

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية عواد عباس طوفان 2096

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية نازك عبد الواحد غالب 2097

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية ناظم حسين حسن 2098

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية مكي مطرود غضب 2099

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية زايد مشير غالب 2100

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية سعود مطرود غضب 2101

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية حيدر احمد عبد هللا  2102

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية محمد حميد  2103

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية خيري عباس عبد هللا 2104

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية نعمة فالح  2105

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية فليحة حسن عنون  2106

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية خضير حسن علوان  2107

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية محمد عباس  علي  2108

 21/9/2016 الموارد المائيةوزارة  مهند احمد عبد عيسى  2109

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية محمد طراد عاصي  2110

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية سمير حسن  2111

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية بهية نعمان 2112

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية عبد هللا عبد الحسين  2113

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية حيدر سعود عبد 2114

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية محمد ياسين طه  2115

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية مبرق طالب جاسم  2116

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية احمد جميل راضي  2117

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية عباس حسن محسن  2118

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية محمد بازول جاسم 2119

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية حامد هادي 2120

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية نصر حسين علوان  2121

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية كرار عبد الواحد فرحان 2122

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية عقيل حسن رجا 2123

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية احمد مجول صالح  2124

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية صالح الدين قدوري جاسم  2125

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية عباس حسين عنون  2126

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية خالد حسين  2127

 21/9/2016 المائيةوزارة الموارد  زيدون فائق احمد 2128

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية ياسين عبد هللا حسن  2129

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية باسم عدنان دبيس  2130

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية مهدي فنجان فرحان  2131

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية خضير عباس حسين  2132

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية علي افريد احمد  2133

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية يوسف عبد هللا رمضان  2134

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية هادي ناجي عمران  2135

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية ناصر كريم مهيهي 2136

 21/9/2016 المائيةوزارة الموارد  عالء خميس ابراهيم  2137
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 21/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة الدعاء للمقاوالت العامة  2138

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة الدعاء للمقاوالت العامة 2139

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة الوفاق  2140

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة ارض الصحراء الغربية 2141

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة توزيع كهرباء الوسط 2142

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة الفاو العامة 2143

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة بيت العسل 2144

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة اريج الربيع 2145

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية سعد طهمعمل التجارة  2146

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة ابن البصراوي 2147

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية جامعة البصرة/ كلية العلوم 2148

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة نور الهدى 2149

 21/9/2016 المائيةوزارة الموارد  شركة بغداد السالم 2150

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية الشركة الهندسية للمقاوالت 2151

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة عبد الجبار حماد علي 2152

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة درع الجزيرة 2153

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية عادل جاسم محمد 2154

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية مجيد عبد سلمان 2155

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية عدنان عودة فارس 2156

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية كامل محسن هادي 2157

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية كاظم وشاكر جبر خضير 2158

 21/9/2016 المائيةوزارة الموارد  شركة العراق العامة 2159

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة العراق العامة 2160

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة الفدعاني 2161

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة فجر الجنوب 2162

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة اضواء الرقيم 2463

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية الصحراء الغربيةشركة ارض  2464

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة توزيع كهرباء الوسط 2465

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية شركة صدر النهرين  2466

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية شواهق القم  2467

 21/9/2016 الموارد المائية وزارة شركة الدعاء للمقاوالت العامة 2468

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية عالء خميس ابراهيم 2469

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية سعد محمد رضا 2470

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية داود سلمان مرود 2471

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية عصام حلو عرمان 2472

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية محمد نجاح جاسم 2473

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية طالب حامد شهاب 2474

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية كاظم جواد وادي 2475

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية علي حسون جواد 2476

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية حميد عبد لفتة 2477

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية اسماعيل عطية 2478

 21/9/2016 وزارة الموارد المائية حسن علي مهدي 2479

   

 



التاريخالوزارة االسمت

22/09/2016الموارد المائٌةمازن سهٌل هادي2480

22/09/2016الموارد المائٌةهاشم نعمة2481

22/09/2016الموارد المائٌةسلٌم عبٌد ٌوسف2482

22/09/2016الموارد المائٌةعمر عادل كامل2483

22/09/2016الموارد المائٌةإسماعٌل عبد اللطٌف2484

22/09/2016الموارد المائٌةتحرٌر دمحم ابراهٌم2485

22/09/2016الموارد المائٌةسعد دمحم نوار2486

22/09/2016الموارد المائٌةسٌف صالح مهدي2487

22/09/2016الموارد المائٌةاحمد عباس كاظم2488

22/09/2016الموارد المائٌةطٌف نهاد كاظم2489

22/09/2016الموارد المائٌةدمحم جبار فالح2490

22/09/2016الموارد المائٌةعبد الباسط2491

22/09/2016الموارد المائٌةعبد العظٌم عبد خلٌفة2492

22/09/2016الموارد المائٌةنشات صادق2493

22/09/2016الموارد المائٌةباسم عبد هللا احمد2494

22/09/2016الموارد المائٌةهاشم عبد الرضا كاظم2495

22/09/2016الموارد المائٌةباسم عدنان دبٌس2496

22/09/2016الموارد المائٌةحٌدر عبد االمٌر كاظم2497

22/09/2016الموارد المائٌةعبد الحسٌن مك2498ً

22/09/2016الموارد المائٌةشركة الحٌاة لالنترنت واالتصاالت2499

22/09/2016الموارد المائٌةٌاسر مرزا اسماعٌل2500

22/09/2016الموارد المائٌةدمحم خلف رحٌم2501

22/09/2016الموارد المائٌةرباح حسٌن فرحان2502

22/09/2016الموارد المائٌةعصام حلو عرمان2503

22/09/2016الموارد المائٌةمرتضى احمد عبد الكرٌم2504

22/09/2016الموارد المائٌةدمحم فاضل حسٌن2505

22/09/2016الموارد المائٌةعالء خمٌس ابراهٌم2506

22/09/2016الموارد المائٌةحافظ جبار زبون2507

22/09/2016الموارد المائٌةفالح جابر2508

22/09/2016الموارد المائٌةجعفر كرٌم محمود2509

22/09/2016الموارد المائٌةفائز خلف سلمان2510

22/09/2016الموارد المائٌةعبد الرحمن دمحم عبد2511

22/09/2016الموارد المائٌةمؤٌد جبر محمود2512

22/09/2016الموارد المائٌةذو الفمار كاظم ملهوم2513

22/09/2016الموارد المائٌة7/ 2012شركة الفداء العامة عمد 2514

22/09/2016الموارد المائٌةشركة العتبة للمماوالت2515

22/09/2016الموارد المائٌةA 1041الشركة المتحدة للصناعات البحرٌة عمد 2516

22/09/2016الموارد المائٌةB 1041الشركة المتحدة للصناعات البحرٌة عمد 2517

22/09/2016الموارد المائٌةوزارة االعمار واالسكان/ المركز الوطنً لالستشارات الهندسٌة 2518

22/09/2016الموارد المائٌةشركة اساور االلصى للمماوالت2519

22/09/2016الموارد المائٌةجامعة بغداد/ كلٌة الهندسة / مكتب االستشارات الهندسٌة 2520

22/09/2016الموارد المائٌةالجامعة التكنولوجٌا/ مكتب االستشارات العلمٌة والهندسٌة 2521

22/09/2016الموارد المائٌةالجامعة التكنولوجٌا/ مكتب االستشارات العلمٌة والهندسٌة 2522



22/09/2016الموارد المائٌةوزارة االتصاالت/ الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولٌة للمعلومات 2523

22/09/2016الموارد المائٌةمجموعة االنماء لالستشارات الهندسٌة2524

22/09/2016الموارد المائٌةجاكار بارتٌنٌرس الممدونٌة2525

22/09/2016الموارد المائٌةوزارة االسكان/ المركز الوطنً للمختبرات 2526

22/09/2016الموارد المائٌةوزارة االسكان/ المركز الوطنً للمختبرات 2527

22/09/2016الموارد المائٌةشركة تٌم انترنشنال2528

22/09/2016الموارد المائٌةشركة الفصول وعمران اب2529

22/09/2016الموارد المائٌةشركة الفصول وعمران اب2530

22/09/2016الموارد المائٌةوزارة االسكان/ المركز الوطنً للمختبرات 2531

22/09/2016الموارد المائٌةوزارة االسكان/ المركز الوطنً للمختبرات 2532

22/09/2016الموارد المائٌةوزارة االسكان/ المركز الوطنً للمختبرات 2533

22/09/2016الموارد المائٌةشركة الفصول وعمران اب2534

22/09/2016الموارد المائٌةوزارة النفط/ شركة االستكشافات النفطٌة 2535

22/09/2016الموارد المائٌة1/ منظمة طبٌعة العراق2536

22/09/2016الموارد المائٌة3/ منظمة طبٌعة العراق2537

22/09/2016الموارد المائٌة2/جامعة بغداد كلٌة الهندسة 2538

22/09/2016الموارد المائٌةنمابة المهندسٌن العرالٌة/ مكتب االستشارة العلمٌة 2539

22/09/2016الموارد المائٌةصندوق التعلٌم العالً/ كلٌة الهندسة / جامعة بغداد2540

22/09/2016الموارد المائٌةجامعة بغداد/ كلٌة الهندسة / صندوق التعلٌم العالً 2541

22/09/2016الموارد المائٌةوزارة االتصاالت/ الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولٌة للمعلومات 2542

22/09/2016الموارد المائٌةشركة ابن الولٌد للمماوالت2543

22/09/2016الموارد المائٌةشركة االحتفاد للمماوالت العامة2544

22/09/2016الموارد المائٌةموانً البصرة/ الهٌئة العامة للكمارن 2545

22/09/2016الموارد المائٌةشركة راس الخٌمة للمماوالت العامة المحدودة2546

22/09/2016الموارد المائٌةوزارة الكهرباء/ الشركة العامة للصناعات الكهربائٌة 2547

22/09/2016الموارد المائٌة916شركة الهندسة 2548

22/09/2016الموارد المائٌةشركة الفاو العامة2549

22/09/2016الموارد المائٌةشركة نعٌم الخلٌج2550

22/09/2016الموارد المائٌةشركة مدٌنة المستمبل2551

22/09/2016الموارد المائٌةشركة االنوار العربٌة2552

22/09/2016الموارد المائٌةشركة االنوار العربٌة وهندسة الرائد2553

22/09/2016الموارد المائٌة2009 /1101شركة الوطبان 2554

22/09/2016الموارد المائٌة1044/ 2012شركة براعم المستمبل 2555

22/09/2016الموارد المائٌةجاسم دمحم عبود2556

22/09/2016الموارد المائٌةسلٌمة خضٌر ضاح2557ً

22/09/2016الموارد المائٌةحمٌد دمحم ربٌع2558

22/09/2016الموارد المائٌةنظام نعمة خضٌر2559

22/09/2016الموارد المائٌةعبد الرحمن حسٌن2560

22/09/2016الموارد المائٌةصالح هادي عباس2561

22/09/2016الموارد المائٌةعبود هاشم عباس2562

22/09/2016الموارد المائٌةحسٌن وحٌدر وعادل وعلً اوالد شعالنم احمد وخضٌر وحامد2563

22/09/2016الموارد المائٌةعبد الحمزة فاضل وعبداالحد ورحٌم اوالد فاضل حرموش2564



22/09/2016الموارد المائٌةاحمد علً عرسان2565

22/09/2016الموارد المائٌةحسن كاظم عل2566ً

22/09/2016الموارد المائٌةهادي ناصر حسٌن واحمد2567

22/09/2016الموارد المائٌةاحمد ناصر حسٌن2568

22/09/2016الموارد المائٌةتركٌة دمحم عباس2569

22/09/2016الموارد المائٌةمرتضى عبد علً سلمان2570

22/09/2016الموارد المائٌةاحسان محسن منصور2571

22/09/2016الموارد المائٌةشركة نسٌم الهفوف2572

22/09/2016الموارد المائٌةسعد حسٌن عبد هللا2573

22/09/2016الموارد المائٌةشركة رمال الرافدبن2574

22/09/2016الموارد المائٌةشركة االوائل2575

22/09/2016الموارد المائٌةوزارة الكهرباء/المدٌرٌة العامة لتوزٌع الكهرباء الجنوب 2576

22/09/2016الموارد المائٌةجاسم عٌادة غاٌب2577

22/09/2016الموارد المائٌةصالح حسن ناصر2578

22/09/2016الموارد المائٌةرزاق حسٌن عٌادة2579

22/09/2016الموارد المائٌةمجٌد حسن الناصر2580

22/09/2016الموارد المائٌةعٌادة عبود حسن2581

22/09/2016الموارد المائٌةشركة عبد الكرٌم حسٌن2582

22/09/2016الموارد المائٌةشركة بسماٌا للمماوالت2583

22/09/2016الموارد المائٌةشركة بناء االهرامات2584

2585

وزارة التعلٌم العالً عمد / الجامعة التكنولوجٌا / مكنب استشاري 

22/09/2016الموارد المائٌة1/ 2013

22/09/2016الموارد المائٌةجامعة واسط/ كلٌة الهندسة / المكتب االستشاري الهندسً 2586

22/09/2016الموارد المائٌةشركة الهدى2587

22/09/2016الموارد المائٌةشركة برج حدٌثة2588

22/09/2016الموارد المائٌةمالن خضٌر دمحم2589

22/09/2016الموارد المائٌةوعد دمحم عبد2590

22/09/2016الموارد المائٌةجواد مهدي عبد2591

22/09/2016الموارد المائٌةامل جواد مهدي2592

22/09/2016الموارد المائٌةشركة زٌرن للمماوالت وشرٌكة شركة اٌدن التركٌة للطالة  واالنشاءات2593

22/09/2016الموارد المائٌةشركة المثمال2594

22/09/2016الموارد المائٌةشركة المثمال2595

22/09/2016الموارد المائٌةشركة راٌة االٌمان2596

22/09/2016الموارد المائٌةشركة عبد الكرٌم حسٌن2597

22/09/2016الموارد المائٌةشركة نبع الجنوب2598

22/09/2016الموارد المائٌةشركة االساور الفضٌة2599

22/09/2016الموارد المائٌةشركة جدار الساحة2600

22/09/2016الموارد المائٌةشركة خٌرات الجنوب2601

22/09/2016الموارد المائٌةشركة العراق العامة2602

22/09/2016الموارد المائٌةمرزة عٌسى شان2603ً

22/09/2016الموارد المائٌةشامل عبد العظٌم كاظم2604

22/09/2016الموارد المائٌةعبد الزهرة رحمن حاٌل2605

22/09/2016الموارد المائٌةعٌسى علً صاٌل2606



22/09/2016الموارد المائٌةعبد الجاسم رحمن صاٌل2607

22/09/2016الموارد المائٌةخضٌر عباس حمزة2608

22/09/2016الموارد المائٌةلاٌد حمزة غانم2609

22/09/2016الموارد المائٌةملٌحس مدلول هادي2610

22/09/2016الموارد المائٌةاسعد حسٌن علوان2611

22/09/2016الموارد المائٌةسالم حسٌن عٌدان2612

22/09/2016الموارد المائٌةفندٌة كردي نٌف2613

22/09/2016الموارد المائٌةناظم عبد جبر2614

22/09/2016الموارد المائٌةحمزة جبر حسون2615

22/09/2016الموارد المائٌةفٌصل رهمة خنٌفس2616

22/09/2016الموارد المائٌةفرهود حسن عطٌة2617

22/09/2016الموارد المائٌةحمود شالل دمحم2618

22/09/2016الموارد المائٌةنجاح دواس غافل2619

22/09/2016الموارد المائٌةرشٌد حمزة دمحم2620

22/09/2016الموارد المائٌةلطٌف جهادي دمحم2621

22/09/2016الموارد المائٌةفاضل عبد حسن2622

22/09/2016الموارد المائٌةرهٌة مهدي ذٌاب2623

22/09/2016الموارد المائٌةٌادة عٌدان خمٌس2624

22/09/2016الموارد المائٌةمندٌل سرحان دبش2625

22/09/2016الموارد المائٌةعبد جاسم عودة2626

22/09/2016الموارد المائٌةكرٌم علٌوي دحام2627

22/09/2016الموارد المائٌةجبار هنهون حسٌن2628

22/09/2016الموارد المائٌةرحٌم علٌوي دحام2629

22/09/2016الموارد المائٌةلائد عواد عل2630ً

22/09/2016الموارد المائٌةجاهل غٌار سوادي2631

22/09/2016الموارد المائٌةكاظم زغٌر عجٌل2632

22/09/2016الموارد المائٌةحمٌد زٌادة ذٌاب2633

22/09/2016الموارد المائٌةرعد عدنان ترف2634

22/09/2016الموارد المائٌةخٌري رحٌم عطا2635

22/09/2016الموارد المائٌةشركة الجزٌرة العربٌة2636

22/09/2016الموارد المائٌةشركة البحر االبٌض2637

22/09/2016الموارد المائٌةشركة النظم الرٌادٌة2638

22/09/2016الموارد المائٌةشركة الختٌار وشركة السما2639

22/09/2016الموارد المائٌةوزارة الموارد المائٌة/ الهٌئة العامة للصٌانة 2640

22/09/2016الموارد المائٌةوزارة التعلٌم العالً/ مكتب االستشاري جامعة الكوفة2641

22/09/2016الموارد المائٌةشركة اصالة الماس2642

22/09/2016الموارد المائٌةشركة االٌام الشموسة2643

22/09/2016الموارد المائٌةشركة الكرم العرب2644ً

22/09/2016الموارد المائٌةعبد عون حسان جودة2645

22/09/2016الموارد المائٌةنعٌمة علً عٌسى2646

22/09/2016الموارد المائٌةعلً دمحم مصعب واكرم دمحم مصعب2647

22/09/2016الموارد المائٌةاحمد كاظم احمد2648

22/09/2016الموارد المائٌةجاسم شهٌد جاسم2649

22/09/2016الموارد المائٌةجواد كاظم عبود2650



22/09/2016الموارد المائٌةاحمد عدنان كامل2651

22/09/2016الموارد المائٌةهادي مهدي صالح2652

22/09/2016الموارد المائٌةنهى جاسم وكٌلها اكرم دمحم مصعب2653

22/09/2016الموارد المائٌةمحسن دمحم حسٌن2654

22/09/2016الموارد المائٌةشركة انهار االرض والزبد2655

22/09/2016الموارد المائٌةشركة الضٌاغم وشركة الزبد2656

22/09/2016الموارد المائٌةوزارة الكهرباء/المدٌرٌة العامة لتوزٌع الكهرباء الفرات االوسط2657

22/09/2016الموارد المائٌةوزارة الصناعة والمعادن/شركة الفداء العامة 2658

22/09/2016الموارد المائٌةشركة الحطاب2659

22/09/2016الموارد المائٌةجبار لفتة فضل2660

22/09/2016الموارد المائٌةشركة البحر االبٌض2661

22/09/2016الموارد المائٌةشركة صمر البادٌة2662

22/09/2016الموارد المائٌةشركة الساجدٌن وشركة الراجح2663

22/09/2016الموارد المائٌةوزارة الموارد المائٌة/ الهٌئة العامة للصٌانة 2664

22/09/2016الموارد المائٌةجودة علٌوي عودة2665

22/09/2016الموارد المائٌةمراد كاظم علوان2666

22/09/2016الموارد المائٌةعباس هادي جٌاد2667

22/09/2016الموارد المائٌةفاضل مهدي شكور2668

22/09/2016الموارد المائٌةحٌاوي عبٌد مهدل2669

22/09/2016الموارد المائٌةعلً شهٌد مشكور2670

22/09/2016الموارد المائٌةعبد الكاظم حواد كاظم2671

22/09/2016الموارد المائٌةسالم حسان كاظم2672

22/09/2016الموارد المائٌةحمادي شفل عبود2673

22/09/2016الموارد المائٌةحسٌن حسن خضٌر2674

22/09/2016الموارد المائٌةحسن عزٌز مجٌد2675

22/09/2016الموارد المائٌةعلً جبار احمد2676

22/09/2016الموارد المائٌةهاتف جبار دمحم2677

22/09/2016الموارد المائٌةمصطفى عزٌز دمحم2678

22/09/2016الموارد المائٌةصبٌحة عبد الكاظم2679

22/09/2016الموارد المائٌةعالوي حمادي فهد2680

22/09/2016الموارد المائٌةعدي ابو الهٌل كاظم2681

22/09/2016الموارد المائٌةعباس ابو الهٌل كاظم2682

22/09/2016الموارد المائٌةابو الهٌل كاظم عباس2683

22/09/2016الموارد المائٌةنصٌر جواد كاظم2684

22/09/2016الموارد المائٌةعبود مٌري كاظم2685

22/09/2016الموارد المائٌةحٌدر ابو الهٌل كاظم2686

22/09/2016الموارد المائٌةحسٌن علً شركة2687

22/09/2016الموارد المائٌةدمحم جبار حمد2688

22/09/2016الموارد المائٌةرٌاض هادي لفتة2689

22/09/2016الموارد المائٌةعبد حسن ختالن2690

22/09/2016الموارد المائٌةصادق هادي لفتة2691

22/09/2016الموارد المائٌةعبد مسلم حنظل2692

22/09/2016الموارد المائٌةحسام محسن رحٌم2693

22/09/2016الموارد المائٌةفاضل شبٌب عبد كاظم2694



22/09/2016الموارد المائٌةعادل عزٌز كظم2695ً

22/09/2016الموارد المائٌةباسم محسن رحٌم2696

22/09/2016الموارد المائٌةعبود غاوي كاظم2697

22/09/2016الموارد المائٌةحسن عبد الهادي رحمن2698

22/09/2016الموارد المائٌةجهاد جواد غال2699ً

22/09/2016الموارد المائٌةفاضل هادي لفتة2700

22/09/2016الموارد المائٌةجالل جواد كاظم2701

22/09/2016الموارد المائٌةموحان بدر موحان2702

22/09/2016الموارد المائٌةتطوان عباس غاوي2703

22/09/2016الموارد المائٌةتركً عجٌل راض2704ً

22/09/2016الموارد المائٌةمرتضى رزاق كاظم2705

22/09/2016الموارد المائٌةعاٌد عفلون حط2706

22/09/2016الموارد المائٌةكاظم هادي لفتة2707

22/09/2016الموارد المائٌةعبدالحسٌن عبدالنبً حسن2708

22/09/2016الموارد المائٌةٌاسٌن محمود عباس2709

22/09/2016الموارد المائٌةدمحم جواد حسٌن2710

22/09/2016الموارد المائٌةمنعم ٌحٌى عزوز2711

22/09/2016الموارد المائٌةجودي محٌسن هادي2712

22/09/2016الموارد المائٌةعبد سرحان جلوب2713

22/09/2016الموارد المائٌةعلً فارس شنشول2714

22/09/2016الموارد المائٌةحاتم مصعب مهلول2715

22/09/2016الموارد المائٌةمحٌسن عبد حسن2716

22/09/2016الموارد المائٌةمناضل سبتً عبد الكاظم2717

22/09/2016الموارد المائٌةاحمد موسى دراع2718

22/09/2016الموارد المائٌةماجد موسى عبود2719

22/09/2016الموارد المائٌةحٌدر شرٌف عزوز2720

22/09/2016الموارد المائٌةوردة كاظم عبد2721

22/09/2016الموارد المائٌةحازم تكلٌف حنون2722

22/09/2016الموارد المائٌةصالح كطفان لوز2723

22/09/2016الموارد المائٌةسكون حسٌن لاسم2724

22/09/2016الموارد المائٌةغانم سوادي حسٌن2725

22/09/2016الموارد المائٌةندى حسٌن عل2726ً

22/09/2016الموارد المائٌةغازي كاظم عبد2727

22/09/2016الموارد المائٌةلاسم جواد كاظم2728

22/09/2016الموارد المائٌةاحمد جواد كاظم2729

22/09/2016الموارد المائٌةعلً ناصر حسٌن2730

22/09/2016الموارد المائٌةحسن ناصر حسٌن2731

22/09/2016الموارد المائٌةحٌاوي علوان حسٌن2732

22/09/2016الموارد المائٌةسعد عبد مسلم2733

22/09/2016الموارد المائٌةرحٌم عبدالدٌن حسن2734

22/09/2016الموارد المائٌةهادي برٌد مهدي2735

22/09/2016الموارد المائٌةحسٌن علً مسلم2736

22/09/2016الموارد المائٌةشاكر نعمه جٌاد2737

22/09/2016الموارد المائٌةعلً محًٌ عباس2738



22/09/2016الموارد المائٌةمالن رحمن احمد2739

22/09/2016الموارد المائٌةسالم عودة كاظم2740

22/09/2016الموارد المائٌةدمحم كاظم غازي2741

22/09/2016الموارد المائٌةجواد عبدالكاظم2742

22/09/2016الموارد المائٌةمجبل كرٌم عبد2743

22/09/2016الموارد المائٌةنعمة علً مسلم2744

22/09/2016الموارد المائٌةنبٌل جمٌل عبد الهادي2745

22/09/2016الموارد المائٌةخٌرٌة عبد الرضا عٌسى2746

22/09/2016الموارد المائٌةدمحم عودة دمحمعل2747ً

22/09/2016الموارد المائٌةلبٌلة عٌسى عبد2748

22/09/2016الموارد المائٌةحمٌد سلمان غال2749ً

22/09/2016الموارد المائٌةجاسم دمحم عبد2750

22/09/2016الموارد المائٌةهادي حسن ابو عوجه2751

22/09/2016الموارد المائٌةشاكر محٌسن عبد2752

22/09/2016الموارد المائٌةدمحم صاحب حسن2753

22/09/2016الموارد المائٌةهادي فٌكور حمود2754

22/09/2016الموارد المائٌةفاٌز ابو الهود لفته2755

22/09/2016الموارد المائٌةناجح اٌوب نجم2756

22/09/2016الموارد المائٌةكاظم كرٌم2757

22/09/2016الموارد المائٌةرشٌد شاكر شاهان2758

22/09/2016الموارد المائٌةسرجان جبار مك2759ً

22/09/2016الموارد المائٌةراضً علً هادي2760

22/09/2016الموارد المائٌةزهٌر كطفان عون2761ً

22/09/2016الموارد المائٌةشمخً جابر صاحب2762

22/09/2016الموارد المائٌةعلً حسن علوان2763

22/09/2016الموارد المائٌةدمحم عبٌد شالكة2764

22/09/2016الموارد المائٌةرسول حمد حسن2765

22/09/2016الموارد المائٌةعباس لفتة جبار2766

22/09/2016الموارد المائٌةرحٌم علٌوي2767

22/09/2016الموارد المائٌةزٌد فؤاد شهاب2768

22/09/2016الموارد المائٌةحسن فرحان ابوشٌمة2769

22/09/2016الموارد المائٌةجلٌل ٌاسر كاظم2770

22/09/2016الموارد المائٌةحٌدر حمٌد عبدعل2771ً

22/09/2016الموارد المائٌةنافع وناس2772

22/09/2016الموارد المائٌةجواد حٌاوي2773

22/09/2016الموارد المائٌةشركة العراق العامة2774

22/09/2016الموارد المائٌةوزارة التعلٌم العالً / 6/ 2014مكتب استشاري جامعة بغداد 2775

22/09/2016الموارد المائٌةوزارة التعلٌم العالً /2/ 2015مكتب استشاري جامعة بغداد 2776

22/09/2016الموارد المائٌةوزارة التعلٌم العالً /1/ 2015مكتب استشاري جامعة بغداد 2777

22/09/2016الموارد المائٌةجواد عبدهللا عباس2778

22/09/2016الموارد المائٌةناظم ٌحٌى عبود2779

22/09/2016الموارد المائٌةلصً طه ٌاسٌن2780

22/09/2016الموارد المائٌةطه ٌاسٌن ابراهٌم2781

22/09/2016الموارد المائٌةاحمد حسن عل2782ً



22/09/2016الموارد المائٌةولٌد طه حسٌن2783

22/09/2016الموارد المائٌةشركة العراق العامة2784

22/09/2016الموارد المائٌةهادي حسن صالح2785

22/09/2016الموارد المائٌةعاٌد رشٌد عبد2786

22/09/2016الموارد المائٌةطالب عبدهللا ابراهٌم2787

22/09/2016الموارد المائٌةناظم ربٌع عبٌد2788

22/09/2016الموارد المائٌةحمزة ناصر حسٌن2789

22/09/2016الموارد المائٌةابراهٌم طالب حسٌن2790

22/09/2016الموارد المائٌةكرٌم علوان شالل2791

22/09/2016الموارد المائٌةصالح مهدي شرل2792ً

22/09/2016الموارد المائٌةعباس حسن عبد2793

22/09/2016الموارد المائٌةعبدهللا مهدي شرل2794ً

22/09/2016الموارد المائٌةحسن كاظم عبد2795

22/09/2016الموارد المائٌةستار جابر عبد2796

22/09/2016الموارد المائٌةفهمً شحاذة صغٌرة2797

22/09/2016الموارد المائٌةعٌسى جٌاد خلٌف2798

22/09/2016الموارد المائٌةخضٌر عماد حسٌن2799

22/09/2016الموارد المائٌةشركة العٌد للمماوالت2800

22/09/2016الموارد المائٌةشركة جوهرة بابل وشركة نور الولٌد2801

22/09/2016الموارد المائٌةشركة الضٌاغم2802

22/09/2016الموارد المائٌةعلً مراد جمٌل2803

22/09/2016الموارد المائٌةجبار دوحان حسن2804

22/09/2016الموارد المائٌةجعفر مهدي عل2805ً

22/09/2016الموارد المائٌةعبداالله عبدالكاظم2806

22/09/2016الموارد المائٌةشركة حضرة االمجاد2807

22/09/2016الموارد المائٌةشركة صمر الصحراء2808

22/09/2016الموارد المائٌةشركة صمر الصحراء2809

22/09/2016الموارد المائٌةشركة جوهرة العٌن2810

22/09/2016الموارد المائٌةشركة الرافدٌن العامة2811

22/09/2016الموارد المائٌةشركة االثمار الطٌبة2812

22/09/2016الموارد المائٌةشركة كالدٌا2813

22/09/2016الموارد المائٌةشركة الفاو العامة2814

22/09/2016الموارد المائٌةشركة هندسة الطرٌك2815

22/09/2016الموارد المائٌةمجموعة السالم الهندسٌة2816

22/09/2016الموارد المائٌةشركة سٌف الملون للمماوالت2817

22/09/2016الموارد المائٌةشركة ابن ماجد العامة2818

22/09/2016الموارد المائٌةشركة الفاو العامة2819

22/09/2016الموارد المائٌةشركة المستمر للمماوالت2820

22/09/2016الموارد المائٌةالمعٌن الفضً للمماوالت2821

22/09/2016الموارد المائٌةشهد الحضارة للمماوالت2822

22/09/2016الموارد المائٌةشركة الرافدٌن العامة2823

22/09/2016الموارد المائٌةالمتعهد محمود صالح الٌاس2824

22/09/2016الموارد المائٌةشركة جوهرة العٌن للمماوالت2825

22/09/2016الموارد المائٌةشركة العراق العامة2826



22/09/2016الموارد المائٌةوزارة الكهرباء/ الشركة العامة للصناعات الكهربائٌة 2827

22/09/2016الموارد المائٌةوزارة الصناعة/ ابن ماجد العامة 2828

22/09/2016الموارد المائٌةوزارة الصناعة/ ابن ماجد العامة 2829

22/09/2016الموارد المائٌةوزارة الصناعة/ ابن ماجد العامة 2830

22/09/2016الموارد المائٌةوزارة الصناعة/ ابن ماجد العامة 2831

22/09/2016الموارد المائٌةشركة الفاو العامة2832

22/09/2016الموارد المائٌةشركة العراق العامة2833

22/09/2016الموارد المائٌةوزارة العلوم والتكنولوجٌا/ المكتب االستشارات العلمٌة والفنٌة 2834

22/09/2016الموارد المائٌةشركة العراق العامة2835

22/09/2016الموارد المائٌةشركة الصرٌف2836ً

22/09/2016الموارد المائٌةجامعة البصرة/ كلٌة الهندسة / المكتب االستشاري الهندسً 2837

22/09/2016الموارد المائٌةاحباب المصطفى2838

22/09/2016الموارد المائٌةشركة ارض الصحراء الغربٌة2839

22/09/2016الموارد المائٌةشركة مات ماكدونالد2840

22/09/2016الموارد المائٌةارض السدود للمماوالت2841

22/09/2016الموارد المائٌةشركة بحر الجواهر للمماوالت2842

22/09/2016الموارد المائٌةشركة ازدهار الرافدٌن للمماوالت2843

22/09/2016الموارد المائٌةامارة ٌنبع للمماوالت2844

22/09/2016الموارد المائٌةسٌرة االعمار للمماوالت2845

22/09/2016الموارد المائٌةشركة اشبٌلٌة للمماوالت2846

22/09/2016الموارد المائٌةشركة اشبٌلٌة للمماوالت2847

22/09/2016الموارد المائٌةشركة السدود للمماوالت2848

22/09/2016الموارد المائٌةشركة الحسناوي للمماوات2849

22/09/2016الموارد المائٌةالمجموعة المابضة للمماوالت2850

22/09/2016الموارد المائٌةالمماول عباس موسى باشا2851

22/09/2016الموارد المائٌةاعالً البٌارق للمماوالت2852

22/09/2016الموارد المائٌةالحسناوي للمماوالت2853

22/09/2016الموارد المائٌةموارد الجنوب للمماوالت2854

22/09/2016الموارد المائٌةشركة اشبٌلٌة للمماوالت2855

22/09/2016الموارد المائٌةشركة شهد الحضارات للمماوالت2856

22/09/2016الموارد المائٌةمسن العراق للمماوالت2857

22/09/2016الموارد المائٌةرفعت االبرار للمماوالت2858

22/09/2016الموارد المائٌةجوهرة المعالً للمماوالت2859

22/09/2016الموارد المائٌةسٌن العرالٌة للمماوالت2860

22/09/2016الموارد المائٌةشركة الكرمة العالمٌة2861

22/09/2016الموارد المائٌةشركة نور االبراج للمماوالت2862

22/09/2016الموارد المائٌةارض السدود للمماوالت2863

22/09/2016الموارد المائٌة للمماوالت912/ شركة المبادلة 2864

22/09/2016الموارد المائٌة للمماوالت902/ شركة المبادلة 2865

22/09/2016الموارد المائٌة للمماوالت905/ شركة المبادلة 2866

22/09/2016الموارد المائٌة للمماوالت911/ شركة الهندسة 2867

22/09/2016الموارد المائٌةشركة المولى للمماوالت2868

22/09/2016الموارد المائٌة944/ شركة المبادلة2869

22/09/2016الموارد المائٌةصدر النهرٌن للمماوالت2870



22/09/2016الموارد المائٌةوجدان الصادق للمماوالت2871

22/09/2016الموارد المائٌةرٌحانة االهوار للمماوالت2872

22/09/2016الموارد المائٌة للمماوالت920/ ارض السدود 2873

22/09/2016الموارد المائٌةصفاء ذي لار للمماوالت2874

22/09/2016الموارد المائٌةصدر النهرٌن للمماوالت2875

22/09/2016الموارد المائٌةشركة المولى للمماوالت2876

22/09/2016الموارد المائٌةاالرسا للمماوالت2877

22/09/2016الموارد المائٌة925/ سٌن العرالٌة للمماوالت 2878

22/09/2016الموارد المائٌة928/ سٌن العرالٌة للمماوالت 2879

22/09/2016الموارد المائٌةشركة رٌحانة االهوار للمماوالت2880

22/09/2016الموارد المائٌةجامعة البصرة/ مركز علوم البحار 2881

22/09/2016الموارد المائٌة950/ شركة العراق العامة 2882

22/09/2016الموارد المائٌة ب9/شركة العراق العامة 2883

22/09/2016الموارد المائٌةشركة الرافدٌن العامة2884

22/09/2016الموارد المائٌةشركة الفاو العامة2885

22/09/2016الموارد المائٌةشركة العراق العامة وشركة الفاو العامة2886

2887

 شركة ضفاف الرافدٌن  للمماوالت العامة 2010/ كري  /5عمد 

22/09/2016الموارد المائٌةالمحدودة

22/09/2016الموارد المائٌةشركة اعالً البنان العمران2888ً

22/09/2016الموارد المائٌةالشركة المتحدة للصناعات البحرٌة2889

22/09/2016الموارد المائٌةشركة الفداء العامة2890

22/09/2016الموارد المائٌةسلمان مهنا نصار2891

22/09/2016الموارد المائٌةدمحم سعد عوٌد2892

22/09/2016الموارد المائٌةعباس ٌاسٌن خضٌر2893

22/09/2016الموارد المائٌةدمحم عطٌة2894

22/09/2016الموارد المائٌةحبٌب عبد الرضا كاظم2895

22/09/2016الموارد المائٌةوسام ستار عاشور2896

22/09/2016الموارد المائٌةحازم عبد حسٌن2897

22/09/2016الموارد المائٌةشعبان فالح نعمة2898

22/09/2016الموارد المائٌةطٌف نهاد2899

22/09/2016الموارد المائٌةحمٌد وهاب عبد الرزاق2900

22/09/2016الموارد المائٌةعلً حسٌن فرٌح2901

22/09/2016الموارد المائٌةرحٌم كرٌم2902

22/09/2016الموارد المائٌةسٌف ناصر2903

22/09/2016الموارد المائٌةعالوي سلٌم مشجل2904

22/09/2016الموارد المائٌةٌاسر خضٌر عباس2905

22/09/2016الموارد المائٌةفاضل علً دمحم2906

22/09/2016الموارد المائٌةدمحم حمزة عباس2907

22/09/2016الموارد المائٌةاحمد كاظم حسن2908

22/09/2016الموارد المائٌةحازم فٌصل2909

22/09/2016الموارد المائٌةلؤي حمدان حسن2910

22/09/2016الموارد المائٌةاحمد جمٌل احمد2911

22/09/2016الموارد المائٌةجابر دمحم عواد2912

22/09/2016الموارد المائٌةصالح مجٌد2913



22/09/2016الموارد المائٌةدمحم غازي علوان2914

22/09/2016الموارد المائٌةباسم حماد عبد2915

22/09/2016الموارد المائٌةعبد الغفور كرٌم2916

22/09/2016الموارد المائٌةسالم رحٌم2917

22/09/2016الموارد المائٌةحسن نائف دمحم2918

22/09/2016الموارد المائٌةسعد جلوب جبر2919

22/09/2016الموارد المائٌةعباس خلف هاشم2920

22/09/2016الموارد المائٌةعصام هادي كاظم2921

22/09/2016الموارد المائٌةدمحم هادي هالل2922

22/09/2016الموارد المائٌةعلً ناٌف كاظم2923

22/09/2016الموارد المائٌةسالم دمحم ٌاسٌن2924

22/09/2016الموارد المائٌةحكٌم عالوي جاسم2925

22/09/2016الموارد المائٌةدمحم خلف مضعن2926

22/09/2016الموارد المائٌةناظم ٌوسف فلٌح2927

22/09/2016الموارد المائٌةاحمد حسٌن محسن2928

22/09/2016الموارد المائٌةحسام سعدون جبٌر2929

22/09/2016الموارد المائٌةجابر وداعة2930

22/09/2016الموارد المائٌةعلً موسى عبد عل2931ً

22/09/2016الموارد المائٌةدمحم فاضل حسٌن2932

22/09/2016الموارد المائٌةفالح جاسم2933

22/09/2016الموارد المائٌةجبار حسٌن فرٌح2934

22/09/2016الموارد المائٌةخٌر الدٌن غفور عبد هللا2935

22/09/2016الموارد المائٌةسمٌر هاشم دمحم2936

22/09/2016الموارد المائٌةشركة جندال سوالتركٌة2937

22/09/2016الموارد المائٌةكاظم عبد االمٌر محسن2938

22/09/2016الموارد المائٌةولٌد دمحم عطا2939

22/09/2016الموارد المائٌةعلً حسٌن جٌثوم2940

22/09/2016الموارد المائٌةشركة مدار الطالة2941

22/09/2016الموارد المائٌةشركة كالدٌا للمماوالت2942

22/09/2016الموارد المائٌةوزارة التعلٌم العالً/ مكتب استشاري جامعة بغداد 2943

22/09/2016الموارد المائٌةالهٌئة العامة للصٌانة2944

22/09/2016الموارد المائٌةشركة النظم الرٌادٌة2945

22/09/2016الموارد المائٌةوزارة الكهرباء/مدٌرٌة توزٌع كهرباء الدٌوانٌة2946

22/09/2016الموارد المائٌةعلً جندي هلٌل2947

22/09/2016الموارد المائٌةسلٌم كامل عبد2948

22/09/2016الموارد المائٌةكامل ساجت عبد2949

22/09/2016الموارد المائٌةحسٌن مرهون جاسم2950

22/09/2016الموارد المائٌةحسٌن عبد غرٌب2951

22/09/2016الموارد المائٌةعلً حسٌن محمود2952

22/09/2016الموارد المائٌةعبد العظٌم كاظم سلمان2953

22/09/2016الموارد المائٌةعالوي صمد نعاس2954

22/09/2016الموارد المائٌةدمحم مطلب جسار2955

22/09/2016الموارد المائٌةسعٌد عمران موسى2956

22/09/2016الموارد المائٌةفرحان خضٌر فرحان2957



22/09/2016الموارد المائٌةثائر كاظم سلمان2958

22/09/2016الموارد المائٌةسالم لفتة حسٌن2959

22/09/2016الموارد المائٌةحسن علً مهدي2960

22/09/2016الموارد المائٌةمحمود حسٌن احمد2961

22/09/2016الموارد المائٌةسالم دمحم ٌاسٌن2962

22/09/2016الموارد المائٌةحسٌن علً فارس2963

22/09/2016الموارد المائٌةحكٌم عالوي جاسم2964

22/09/2016الموارد المائٌةخٌر الدٌن غفور2965

22/09/2016الموارد المائٌةحسٌن عبد الحمٌد2966

22/09/2016الموارد المائٌةزٌد فارس جدعان2967

22/09/2016الموارد المائٌةنعمة عودة ٌاسر2968

22/09/2016الموارد المائٌةحٌدر احمد عبد هللا2969

22/09/2016الموارد المائٌةعبد الباسط2970

22/09/2016الموارد المائٌةعامر علً دمحم2971

22/09/2016الموارد المائٌةطارق اٌاد كرٌم2972

22/09/2016الموارد المائٌةعلً حسٌن سلمان2973

22/09/2016الموارد المائٌةدمحم سعد عوٌد2974

22/09/2016الموارد المائٌةاحمد سالم دمحم2975

22/09/2016الموارد المائٌةناظم ٌوسف2976

22/09/2016الموارد المائٌةناصر رحٌم سرحان2977

22/09/2016الموارد المائٌةغازي عزٌز ناٌف2978

22/09/2016الموارد المائٌةصالح مجٌد صنكور2979

22/09/2016الموارد المائٌةجعفر علً عبد2980

22/09/2016الموارد المائٌةجواهر ابو حسٌن2981

22/09/2016الموارد المائٌةهٌثم عباس عبٌد2982

22/09/2016الموارد المائٌةجبار كاظم حول2983

22/09/2016الموارد المائٌةاستشارات/ وزارة العلوم والتكنولوجٌا 2984

22/09/2016الموارد المائٌةستودٌو غالً االٌطالٌة2985

22/09/2016الموارد المائٌة8/وزارة العلوم والتكنولوجٌا دعوة 2986

22/09/2016الموارد المائٌةمنظمة طبٌعة العراق2987

22/09/2016الموارد المائٌةمؤسسة لس ناصر غندور2988

22/09/2016الموارد المائٌةوزارة االسكان واالعمار/ المركز الوطنً لالستشارات الهندسٌة 2989

22/09/2016الموارد المائٌةشركة الكرم2990

22/09/2016الموارد المائٌةشركة االء الهندسٌة2991

22/09/2016الموارد المائٌةشركة الخٌرات المتحدة2992

22/09/2016الموارد المائٌةركن الجامعة2993

22/09/2016الموارد المائٌةبن غازي للمماوالت العامة2994

22/09/2016الموارد المائٌةالمدس للمماوالت2995

22/09/2016الموارد المائٌةدار الغدٌر2996



التاريخالوزارة األسمت

25/09/2016االعمار واالسكانشركة جفت كان التركية2997

25/09/2016االعمار واالسكانشركة السالم العامة2998

25/09/2016االعمار واالسكانjcpالشركة البريطانية 2999

25/09/2016االعمار واالسكانشركة مانجرو3000

25/09/2016االعمار واالسكانشركة شه نير3001

25/09/2016االعمار واالسكانشركة كرست3002

25/09/2016االعمار واالسكانشركة الهدف3003

25/09/2016االعمار واالسكانشركة ارض الكرنك3004

25/09/2016االعمار واالسكاناستشاري جامعة بغداد3005

25/09/2016االعمار واالسكانشركة اليسر للمقاوالت3006

25/09/2016االعمار واالسكانشركة الشمال3007

25/09/2016االعمار واالسكانشركة مالذ السالم3008

25/09/2016االعمار واالسكانشركة المنصور العامة للمقاوالت االنشائية3009

25/09/2016االعمار واالسكانشركة الفاو الهندسية3010

25/09/2016االعمار واالسكانشركة سعد العامة3011

25/09/2016االعمار واالسكانشركة الرشيد العامة/وزارة الصناعة والمعادن3012

25/09/2016االعمار واالسكانالفاروق العامة للمقاوالت العامة3013

25/09/2016االعمار واالسكانارض السدود للمقاوالت3014

25/09/2016االعمار واالسكانالمنصور العامة للمقاوالت االنشائية3015

25/09/2016االعمار واالسكانالنجم الذهبي للمقاوالت3016

25/09/2016االعمار واالسكانالنجم الذهبي وابطال الفرات3017

25/09/2016االعمار واالسكاناالنساب وشركة ابراج االنساب3018

25/09/2016االعمار واالسكاناستراتوس الدولية للمقاوالت3019

25/09/2016االعمار واالسكانالبالد والجزيرة العربية3020

25/09/2016االعمار واالسكانالمنصور العامة للمقاوالت3021

25/09/2016االعمار واالسكانالرشيد العامة للمقاوالت3022

25/09/2016االعمار واالسكانالقبة الذهبية وشركة ارض الخضراء3023

25/09/2016االعمار واالسكانالبعد الرابع للمقاوالت3024

25/09/2016االعمار واالسكانمترو االيرانية- الفاو الهندسية وشركة بارس3025

25/09/2016االعمار واالسكانالمنصور العامة للمقاوالت االنشائية3026

25/09/2016االعمار واالسكانذو الفقار وسلم النجاة3027

25/09/2016االعمار واالسكانالمنصور للمقاوالت االنشائية3028

25/09/2016االعمار واالسكانمرسى الخيرات وشركة اعمار البادية3029

25/09/2016االعمار واالسكانلقاء المستقبل واالستشارات الهندسية وبناء الرافدين3030

25/09/2016االعمار واالسكاندرع الجزيرة وشركة الشموع3031

25/09/2016االعمار واالسكاناالساور الفضية للمقاوالت3032

25/09/2016االعمار واالسكانلقاء المستقبل وبناء الرافدين3033

25/09/2016االعمار واالسكانالفاو الهندسية3034

25/09/2016االعمار واالسكانالمغانم وارض السنن3035

25/09/2016االعمار واالسكانقمة النضال وشركة الليث السومري للمقاوالت3036

25/09/2016االعمار واالسكانقمة الكفاءة وشركة التطوير واالسكان3037



25/09/2016االعمار واالسكانسمو العراق وشركة نصر العراق3038

25/09/2016االعمار واالسكانشركة الحامد وشركة الكرابلة للمقاوالت العامة المحدودة3039

25/09/2016االعمار واالسكانريم البر والميثم3040

25/09/2016االعمار واالسكانالمركز القومي للمختبرات االنشائية3041

25/09/2016االعمار واالسكانشركة قمة النضال وشريكه الليث السومري3042

25/09/2016االعمار واالسكانشركة النخبة3043

25/09/2016االعمار واالسكانشركة ارض السدو3044

25/09/2016االعمار واالسكانشركة الفاو الهندسية3045

25/09/2016االعمار واالسكانشركة الفاو الهندسية3046

25/09/2016االعمار واالسكانشركة الفاروق العامة للمقاوالت االنشائية3047

25/09/2016االعمار واالسكانشركة روش للمقاوالت العامة والبعد الرابع3048

25/09/2016االعمار واالسكانشركة البصرة والمغانم للمقاوالت3049

25/09/2016االعمار واالسكان2مشروع ذي قار كشمرة/مكتب الخان3050

25/09/2016االعمار واالسكان3مشروع البصرة شط العرب/ مكتب الخان3051

25/09/2016االعمار واالسكانمكتب الخان ميسان المجر وابو رمانة3052

3053
قبرصية تصاميم مشاريع جديدة واسط ام /شركة االميرة

الخضر/المثنى/ هليل 
25/09/2016االعمار واالسكان

25/09/2016االعمار واالسكان2شط العرب /ديوان العمارة 3054

25/09/2016االعمار واالسكانهولندية/شركة هيل انترنشينال3055

25/09/2016االعمار واالسكان2االلمانية مشروع نهروان/ شركة كلينك 3056

25/09/2016االعمار واالسكانمركز بحوث البناء3057

25/09/2016االعمار واالسكانجامعة بغداد/ المكتب االستشاري3058

25/09/2016االعمار واالسكانمكتب االستشاري فائق االسدي تنفيذ نموذج دار3059

25/09/2016االعمار واالسكان(اردنية الجنسية)الفاو الهندسية وشريكها الفصول االربعة 3060

25/09/2016االعمار واالسكانشركة الترانيم وواحة االمارات3061

25/09/2016االعمار واالسكانشركة حمورابي3062

25/09/2016االعمار واالسكانشركة حمورابي3063

25/09/2016االعمار واالسكانشركة حمورابي3064

25/09/2016االعمار واالسكانشركة برج االعمار3065

25/09/2016االعمار واالسكان12برج االعمار س3066

25/09/2016االعمار واالسكانشركة ارض الحماد وشركة بروكلين3067

25/09/2016االعمار واالسكانشركة حمورابي وشركة نايل بن حرمل3068

25/09/2016االعمار واالسكانشركة حمورابي3069

25/09/2016االعمار واالسكانشركة بارس مترو االيرانية3070

25/09/2016االعمار واالسكانشركة المعتصم للمقاوالت العامة3071

25/09/2016االعمار واالسكانشركة لؤلؤة الفيحاء3072

25/09/2016االعمار واالسكان10س /شركة اشور 3073

25/09/2016االعمار واالسكانشركة البحر االبيض وشركة الفرزدق3074

25/09/2016االعمار واالسكانشركة نجران وشركة جنة الخليج3075

25/09/2016االعمار واالسكانشركة عبد الجبار حمادي3076



25/09/2016االعمار واالسكانشركة المعتصم العامة للمقاوالت3077

25/09/2016االعمار واالسكانشركة انوار سورى3078

25/09/2016االعمار واالسكانشركة االقصى الهندسية3079

25/09/2016االعمار واالسكانالشركة العامة للتصميم واالنشاء الصناعي3080

25/09/2016االعمار واالسكانشركة بيت العسل3081

25/09/2016االعمار واالسكانشركة برج الحميدية قرية ال عميد ال حناج3082

25/09/2016االعمار واالسكانشركة الباجور3083

25/09/2016االعمار واالسكانشركة غندق الطبيعة3084

25/09/2016االعمار واالسكانجسر الرضوانية/ شركة صدى بغداد 3085

25/09/2016االعمار واالسكانشركة المعتصم العامة للمقاوالت3086

25/09/2016االعمار واالسكانشركة اشبال الضياغم3087

25/09/2016االعمار واالسكانشركة هوهاب3088

25/09/2016االعمار واالسكانشركة ستراكو اوف شور3089

25/09/2016االعمار واالسكانشركة مهيل3090

25/09/2016االعمار واالسكانشركة براعم الخير3091

25/09/2016االعمار واالسكانشركة افق الزوراء وشريكة3092

25/09/2016االعمار واالسكانشركة الجامعة3093

25/09/2016االعمار واالسكانشركة الجامعة3094

25/09/2016االعمار واالسكانشركة الجامعة3095

25/09/2016االعمار واالسكانشركة االرقى3096

25/09/2016االعمار واالسكانشركة اشور3097

25/09/2016االعمار واالسكانشركة اشور3098

25/09/2016االعمار واالسكانشركة اشور3099

25/09/2016االعمار واالسكانشركة اشور3100

25/09/2016االعمار واالسكانشركة كميت3101

25/09/2016االعمار واالسكانشركة عطاء االرض3102

25/09/2016االعمار واالسكانشركة عطاء االرض وثغر الجنوب3103

25/09/2016االعمار واالسكانشركة حمورابي3104

25/09/2016االعمار واالسكانشركة حمورابي3105

25/09/2016االعمار واالسكانشركة ميسان3106

25/09/2016االعمار واالسكانشركة ميسان الدولية3107

25/09/2016االعمار واالسكانشركة المكعب الهندسية3108

25/09/2016االعمار واالسكانشركة حمورابي3109

25/09/2016االعمار واالسكانشركة سنابل العنبر3110

25/09/2016االعمار واالسكانشركة بصمة االبداع3111

25/09/2016االعمار واالسكانشركة بصمة االبداع3112

25/09/2016االعمار واالسكانشركة اوروك3113

25/09/2016االعمار واالسكانشركة المرتجى3114

25/09/2016االعمار واالسكانشركة الميثم3115

25/09/2016االعمار واالسكانشركة غدق الطبيعة3116

25/09/2016االعمار واالسكانشركة جبل كندة3117

25/09/2016االعمار واالسكانشركة بيادر الخير3118



25/09/2016االعمار واالسكانشركة الخير العميم3119

25/09/2016االعمار واالسكانشركة الحجاز االهلية3120

25/09/2016االعمار واالسكانشركة سبأ الهندسية3121

25/09/2016االعمار واالسكانشركة السلسل والميزان3122

25/09/2016االعمار واالسكانشركة ملتقى النهرين3123

25/09/2016االعمار واالسكانشركة الغسق3124

25/09/2016االعمار واالسكانشركة نعيم الفرات3125

25/09/2016االعمار واالسكانشركة الماقي3126

25/09/2016االعمار واالسكانشركة الماقي ونعيم النهرين3127

25/09/2016االعمار واالسكانشركة المافي3128

25/09/2016االعمار واالسكانشركة تقنية االعمار3129

25/09/2016االعمار واالسكانشركة المسارات3130

25/09/2016االعمار واالسكانشركة االوداج3131

25/09/2016االعمار واالسكانشركة نور الشيخ3132

25/09/2016االعمار واالسكانشركة سامي عبد االمير3133

25/09/2016االعمار واالسكانشركة سامي عبد االمير3134

25/09/2016االعمار واالسكانشركة سامي عبد االمير3135

25/09/2016االعمار واالسكانشركة النجوم3136

25/09/2016االعمار واالسكانشرمة النجوم3137

25/09/2016االعمار واالسكانشركة النجوم3138

25/09/2016االعمار واالسكانشركة كل الفصول3139

25/09/2016االعمار واالسكانشركة المعتصم3140

25/09/2016االعمار واالسكانشركة القصرين3141

25/09/2016االعمار واالسكانشركة خيرات النجف3142

25/09/2016االعمار واالسكانشركة خيرات النجف3143

25/09/2016االعمار واالسكانشركة خيرات النجف3144

25/09/2016االعمار واالسكانشركة خيرات النجف3145

25/09/2016االعمار واالسكانشركة خيرات النجف3146

25/09/2016االعمار واالسكانشركة خيرات النجف3147

25/09/2016االعمار واالسكانشركة انوار زيونة3148

25/09/2016االعمار واالسكانشركة الهدى االهلية3149

25/09/2016االعمار واالسكانشركة المجالس3150

25/09/2016االعمار واالسكانشركة الكفاية3151

25/09/2016االعمار واالسكانشرمكة النعمان3152

25/09/2016االعمار واالسكانشركة النعمان3153

25/09/2016االعمار واالسكانشركو هندسة االبداع3154

25/09/2016االعمار واالسكانشركة الحداثة3155

25/09/2016االعمار واالسكانشركة كرماء المدينة3156

25/09/2016االعمار واالسكانشركة كرماء المدينة3157

25/09/2016االعمار واالسكانشركة كرماء المدينة3158

25/09/2016االعمار واالسكانشركة كرماء المدينة3159

25/09/2016االعمار واالسكانشركة كرماء المدينة3160



25/09/2016االعمار واالسكانشركة المنار الجنوبية3161

25/09/2016االعمار واالسكانشركة جبل كندة3162

25/09/2016االعمار واالسكانشركة جبل كندة3163

25/09/2016االعمار واالسكانشركة رياض الفراتين3164

25/09/2016االعمار واالسكانشركة دال للمقاوالت3165

25/09/2016االعمار واالسكانشركة ابواب العال3166

25/09/2016االعمار واالسكانشركة ملتقى النهرين3167

25/09/2016االعمار واالسكانشركة الدليل العامة3168

25/09/2016االعمار واالسكانشركة الحداثة3169

25/09/2016االعمار واالسكانشركة جيهان الهندسية3170

25/09/2016االعمار واالسكانشركة التفاضل3171

25/09/2016االعمار واالسكانشركة ملتقى النهرين3172

25/09/2016االعمار واالسكانشركة المرتجى3173

25/09/2016االعمار واالسكانشركة المعين الفضي3174

25/09/2016االعمار واالسكانشركة نفحات الرافدين3175

25/09/2016االعمار واالسكانشركة حمورابي3176

25/09/2016االعمار واالسكانشركة الحياة3177

25/09/2016االعمار واالسكانشركة منارة الشرق3178

25/09/2016االعمار واالسكانشركة القصر العباسي وشركة السارية3179

25/09/2016االعمار واالسكانشركة سعد يونس3180

25/09/2016االعمار واالسكانشركة شمس االبراج3181

25/09/2016االعمار واالسكانشركة القصر العباسي وشركة رياض الفراتين3182

25/09/2016االعمار واالسكانشركة القصر العباسي وشركة رياض الفراتين3183

25/09/2016االعمار واالسكانشركة القصر العباسي وشمس قرطبه3184

25/09/2016االعمار واالسكانشركة زاد المعاد للمقاوالت3185

25/09/2016االعمار واالسكانشركة الروافد الغربية وسهم الصياد3186

25/09/2016االعمار واالسكانشركة االء العراق ورياض الفراتين3187

25/09/2016االعمار واالسكانشركة ساحل الفرات وهندسة الدلة3188

25/09/2016االعمار واالسكانشركة درع الجزيرة3189

25/09/2016االعمار واالسكاناشبال الضياغم3190

25/09/2016االعمار واالسكاناشبال الضياغم3191

25/09/2016االعمار واالسكانشركة المافي3192

25/09/2016االعمار واالسكان درع الجزيرة3193

25/09/2016االعمار واالسكانشركة حمورابي3194

25/09/2016االعمار واالسكانشركة حمورابي3195

25/09/2016االعمار واالسكانشركة حمورابي3196

25/09/2016االعمار واالسكانسنابل العنبر3197

25/09/2016االعمار واالسكانسامي عبد االمير3198

25/09/2016االعمار واالسكانالماقي3199

25/09/2016االعمار واالسكانجبل كندة3200

25/09/2016االعمار واالسكاناشور3201

25/09/2016االعمار واالسكانحمورابي3202



25/09/2016االعمار واالسكاننبض االعمار3203

25/09/2016االعمار واالسكانالحياة الجديدة3204

25/09/2016االعمار واالسكانسارية الشام3205

25/09/2016االعمار واالسكانسارية الشام3206

25/09/2016االعمار واالسكانالرونق الهندسية3207

25/09/2016االعمار واالسكانشركة بنجين3208

25/09/2016االعمار واالسكانشركة الروافد الغربية3209

25/09/2016االعمار واالسكانشركة ارض النشوة3210

25/09/2016االعمار واالسكانشركة الغسق الدولية3211

25/09/2016االعمار واالسكانزهور النرجس3212

25/09/2016االعمار واالسكانشركة حصيبة الشرقية3213

25/09/2016االعمار واالسكانمقالع المتضررة لطيق المرور السريع تحويلة سامراء3214

25/09/2016االعمار واالسكانشركة زينة االيسر3215

25/09/2016االعمار واالسكانالتراث العريق3216

25/09/2016االعمار واالسكانشركة المذوذ3217

25/09/2016االعمار واالسكاناليقين المتحدة3218

25/09/2016االعمار واالسكانشركة ستراك اوف شور3219

25/09/2016االعمار واالسكانV+D115شركة سكشنز 3220

25/09/2016االعمار واالسكانشركة مالذ السالم3221

25/09/2016االعمار واالسكانمكتب االساس3222

25/09/2016االعمار واالسكانشركة السديم3223

25/09/2016االعمار واالسكانمكتب الفيحاء3224

25/09/2016االعمار واالسكانشركة ايس3225

25/09/2016االعمار واالسكانالعزية الرهيمة/ شركة المعتصم 3226

25/09/2016االعمار واالسكانجسر البطاط/شركة المعتصم 3227

25/09/2016االعمار واالسكانشركة اشور العامة للمقاوالت/ علي الغربي 3228

25/09/2016االعمار واالسكانشركة اشور/ تحويلة المحمودية3229

25/09/2016االعمار واالسكانوالعابد شركة الخربيط والعطية/ اشبيلة 3230

25/09/2016االعمار واالسكانتحويلة المحمودية/ شركة خربيط والعطية3231

25/09/2016االعمار واالسكانناصرية عكيكة/ شركة كرماء المدينة 3232

25/09/2016االعمار واالسكانشركة اشور للمقاوالت/ قلعة صالح 3233

25/09/2016االعمار واالسكانشركة نبض الرافدين3234

25/09/2016االعمار واالسكانشركة جوهرة بابل3235

25/09/2016االعمار واالسكانشركة ضي الرافدين3236

25/09/2016االعمار واالسكانشركة بريق الحسام3237

25/09/2016االعمار واالسكانشركة نوري وحيد3238

25/09/2016االعمار واالسكانشركة النبع3239

25/09/2016االعمار واالسكانشركة جندل كندة3240

25/09/2016االعمار واالسكانطريق علي الشرقي/ شركة اشور 3241

25/09/2016االعمار واالسكانشركة هوبنر3242

25/09/2016االعمار واالسكانالمعتصم3243

25/09/2016االعمار واالسكاناالسحاقي/ شركة المعتصم 3244



25/09/2016االعمار واالسكانشركة اشور جسر الغراق3245

25/09/2016االعمار واالسكانغدق الطبيعة3246

25/09/2016االعمار واالسكانرونق الماس والقرميد/ االسكندرية -مقام الخضر 3247

25/09/2016االعمار واالسكانخالص/ ترانيم وواحة االمارات بعقوبة 3248

25/09/2016االعمار واالسكاننور السنا3249

25/09/2016االعمار واالسكانشركة جيهان الهندسية3250

25/09/2016االعمار واالسكانشركة تاج حلب3251

25/09/2016االعمار واالسكانالمعتصم/ بحيرة حمرين والسعدية 3252

25/09/2016االعمار واالسكانالقصر العباسي والسارية3253

25/09/2016االعمار واالسكانبنجين3254

25/09/2016االعمار واالسكاناوروك العالمية3255

25/09/2016االعمار واالسكاناشور / السادة الحلوين 3256

25/09/2016االعمار واالسكانصبري عبود كاظم/ مهدي عبود كاظم 3257

25/09/2016االعمار واالسكاناحمد هاشم فاضل وجماعته3258

25/09/2016االعمار واالسكانمزهر اشكح فيحان وجماعته3259

25/09/2016االعمار واالسكانعباس خيرهللا حمزة3260

25/09/2016االعمار واالسكانمحمود خليف شرقي وجماعته3261

25/09/2016االعمار واالسكانابراهيم عمران شهيب وجماعته3262

25/09/2016االعمار واالسكاناحمد كرار مخيف/ نايف كرار مخيف 3263

25/09/2016االعمار واالسكاننايف محسن عيسى3264

25/09/2016االعمار واالسكانحبيب عباس عبود وجماعته3265

25/09/2016االعمار واالسكانمهدي رشاك سدخان وجماعته3266

25/09/2016االعمار واالسكانكاظم ناشور صكر3267

25/09/2016االعمار واالسكاناحمد عبد الزهرة مفتن/ عبد الزهرة مفتن حجي3268

25/09/2016االعمار واالسكاناياد ماضي مردان وجماعته3269

25/09/2016االعمار واالسكانفضيلة خضير مسكن وجماعته3270

25/09/2016االعمار واالسكانساير ذيب سرحان وجماعته3271

25/09/2016االعمار واالسكانعطية محمد عبد وجماعته3272

25/09/2016االعمار واالسكانورثة اربيد احمد كنعان3273

25/09/2016االعمار واالسكانورثة ساير ذيب سرحان3274

25/09/2016االعمار واالسكانورشة علي هويدي رجب3275

25/09/2016االعمار واالسكانورثة حمده موسى وجماعتها3276

25/09/2016االعمار واالسكانورثة صلبي ومديد ولدي خلف محمد وجماعته3277

25/09/2016االعمار واالسكانورثة مهن صباح شعالن وجماعته3278

25/09/2016االعمار واالسكانورثة طلق عبدهللا علي وجماعته3279

25/09/2016االعمار واالسكانورثة عماش حمد حسين3280

25/09/2016االعمار واالسكانهادي صايل مركب وجماعته3281

25/09/2016االعمار واالسكانزهير خالد حسن3282



التاريخالوزارةاألسمت

شركة المنصور العامة وشريكها شركة شكنز البريطانية3283
االعمار واالسكان

27/09/2016

3284

شركة نور الدعاء للتجارة والمقاوالت وشركة العلمين 

الدولية للمقاوالت
االعمار واالسكان

27/09/2016

27/09/2016االعمار واالسكانالفاو الهندسية وشريكها شركة سالم جيرماني3285

27/09/2016االعمار واالسكانشركة البنيان3286

27/09/2016االعمار واالسكانالمعتصم3287

27/09/2016االعمار واالسكاناشور3288

27/09/2016االعمار واالسكانحمورابي العامة3289

27/09/2016االعمار واالسكانحمورابي العامة3290

27/09/2016االعمار واالسكانالنجود3291

27/09/2016االعمار واالسكانالتفاضل وشركة كنوز االرض3292

27/09/2016االعمار واالسكان3س / وشركة نبض الرافدين / اشبال الضياغم 3293

27/09/2016االعمار واالسكانتعارضات الماء الصافي ذرعة نهائية/ سارية الشام 3294

27/09/2016االعمار واالسكانمسيب/ طريق كربالء/ براعم الخير 3295

27/09/2016االعمار واالسكانالتفاضل للمقاوالت3296

27/09/2016االعمار واالسكانالوفاق وشركة خيرات النجف3297

27/09/2016االعمار واالسكانسامي عبد االمير وشركة بناء االجيال3298

27/09/2016االعمار واالسكانحمورابي العامة3299

27/09/2016االعمار واالسكانشركة المذود وشركة ارض الرحاب3300

27/09/2016االعمار واالسكاناشور العامة للمقاوالت3301

27/09/2016االعمار واالسكانشركة بهجة ذي قار3302

27/09/2016االعمار واالسكانشركة الترانيم وواحة االمارات3303

27/09/2016االعمار واالسكانشركة حمورابي3304

27/09/2016االعمار واالسكانشركة اشور العامة للمقاوالت3305

27/09/2016االعمار واالسكانشركة اشور العامة للمقاوالت3306

27/09/2016االعمار واالسكانشركة اشور العامة للمقاوالت3307

27/09/2016االعمار واالسكانمحمد شاكر الدليمي وشركة رانيه لالسفلت3308

27/09/2016االعمار واالسكانشركة حمورابي3309

3310

شركة / الشركة العامة للصناعات الكهربائية وااللكترونية

27/09/2016الصناعة والمعادنالعز العامة المدمجة

3311

شركة / الشركة العامة للصناعات الكهربائية وااللكترونية

27/09/2016الصناعة والمعادنالعز العامة المدمجة

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة نسيم بحيرة البجع3312

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة الحدباء للتجارة والمقاوالت العامة المحدودة3313

3314

شركة بوابة الرسا للمقاوالت والتجارة العامة المحدودة 

27/09/2016الصناعة والمعادنواالستشارات الهندسية والفحص الهندسي

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة ارض الوشاع3315

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة االعراف المباركة3316

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة االعراف المباركة3317

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة االعراف المباركة3318

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة االعراف المباركة3319

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة ارض الوشاع3320

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة سما النخيل3321

3322

شركة القفاف العلمية لتجارة االجهزة والمواد العلمية 

27/09/2016الصناعة والمعادنالمحدودة

27/09/2016الصناعة والمعادنللتجارة والمقاوالت (pmc)شركة 3323

27/09/2016الصناعة والمعادنللتجارة والمقاوالت (pmc)شركة 3324

27/09/2016الصناعة والمعادنللتجارة والمقاوالت (pmc)شركة 3325

27/09/2016الصناعة والمعادنللتجارة والمقاوالت (pmc)شركة 3326

3327

شركةالقفاف العلمية لتجارة االجهزة والمواد العلمية 

27/09/2016الصناعة والمعادنالمحدودة



3328

شركة الحلول المتقدمة للتجارة العامة والخدمات 

27/09/2016الصناعة والمعادنالصناعية واللحام المحدودة

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة اصداف البحر للمقاوالت التجارية3329

3330

/ الشركة العامة لصناعة معدات االتصاالت والقدرة  

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة صالح الدين العامة المدمجة

27/09/2016الصناعة والمعادنالشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي3331

3332

شركة / الشركة العامة للصناعات الكهربائية وااللكترونية

27/09/2016الصناعة والمعادنالعز العامة المدمجة

27/09/2016الصناعة والمعادنالشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات3333

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة الدان للمقاوالت والتجارة العامة3334

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة الدان للمقاوالت والتجارة العامة3335

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة ابن الوليد العامة3336

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة العمارة العراقية للمقاوالت3337

27/09/2016الصناعة والمعادنمعمل الحراريات/ الشركة العامة للزجاج والحراريات 3338

3339

الشركة العامة / الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع

27/09/2016الصناعة والمعادنللتصميم واالنشاء الصناعي المدمجة

3340

الشركة العامة / الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع

27/09/2016الصناعة والمعادنللتصميم وتنفيذ المشاريع المدمجة

3341

الشركة / الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع 

27/09/2016الصناعة والمعادنالعامة للتصميم وتنفيذ المشاريع المدمجة

3342

الشركة / الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع 

27/09/2016الصناعة والمعادنالعامة للتصميم وتنفيذ المشاريع المدمجة

3343

الشركة / الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع 

27/09/2016الصناعة والمعادنالعامة للتصميم وتنفيذ المشاريع المدمجة

3344

الشركة / الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع 

27/09/2016الصناعة والمعادنالعامة للتصميم وتنفيذ المشاريع المدمجة

27/09/2016الصناعة والمعادن3345

27/09/2016الصناعة والمعادنالشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات3346

27/09/2016الصناعة والمعادنالشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات3347

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة النويرة3348

27/09/2016الصناعة والمعادنمكتب محمد العادلي3349

27/09/2016الصناعة والمعادنالشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي3350

27/09/2016الصناعة والمعادنالشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي3351

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة النويرة3352

3353

شركة / الشركة العامة للصناعات الكهربائية وااللكترونية

27/09/2016الصناعة والمعادنالعز العامة المدمجة

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة النويرة3354

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة سما اوروك3355

27/09/2016الصناعة والمعادنمكتب محمد ياسين جبير3356

27/09/2016الصناعة والمعادنمكتب محمد ياسين جبير3357

27/09/2016الصناعة والمعادنمكتب محمد ياسين جبير3358

27/09/2016الصناعة والمعادنمكتب محمد ياسين جبير3359

27/09/2016الصناعة والمعادنمكتب محمد ياسين جبير3360

27/09/2016الصناعة والمعادنلمعان البروج3361

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة اماني السالم3362

27/09/2016الصناعة والمعادنمكتب لمعان البروج3363

27/09/2016الصناعة والمعادنمكتب لمعان البروج3364

27/09/2016الصناعة والمعادنمكتب لمعان البروج3365

27/09/2016الصناعة والمعادنمكتب لمعان البروج3366

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة أرض صفاء الشام3367

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة أرض صفاء الشام3368

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة أرض صفاء الشام3369

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة أرض صفاء الشام3370



27/09/2016الصناعة والمعادنشركة أرض صفاء الشام3371

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة االعراق للمقاوالت3372

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة االعراق للمقاوالت3373

27/09/2016الصناعة والمعادنمركز بحوث الطاقة والبيئة3374

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة حمورابي لالستشارات الهندسية3375

3376

الشركة / الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع 

27/09/2016الصناعة والمعادنالعامة للتصميم وتنفيذ المشاريع المدمجة

3377

شركة الصمود / الشركة العامة للصناعات الفوالذية 

27/09/2016الصناعة والمعادنللصناعات الفوالذية العامة المدمجة

3378

شركة الصمود / الشركة العامة للصناعات الفوالذية 

27/09/2016الصناعة والمعادنللصناعات الفوالذية العامة المدمجة

3379

شركة نصر / الشركة العامة للصناعات الفوالذية 

27/09/2016الصناعة والمعادنللصناعات الفوالذية العامة المدمجة

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة الرشيد العامة3380

27/09/2016الصناعة والمعادنالشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي3381

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة الرشيد العامة3382

3383

/ الشركة العامة للصناعات الكهربائية وااللكترونية

27/09/2016الصناعة والمعادنالشركة العامة للصناعات الكهربائية المدمجة

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة الطريق الرشيد للمقاوالت والتجارة العامة3384

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة أرض نجم العرب3385

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة راست للتجارة والمقاوالت العامة3386

3387

شركة نصر / الشركة العامة للصناعات الفوالذية 

27/09/2016الصناعة والمعادنللصناعات المكانيكية العامة المدمجة

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة مباني الناصرية3388

27/09/2016الصناعة والمعادنالشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي3389

3390

الشركة / الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع 

27/09/2016الصناعة والمعادنالعامة للتصاميم وتنفيذ المشاريع المدمجة

27/09/2016الصناعة والمعادنالشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع3391

27/09/2016الصناعة والمعادنمكتب العراقي لتطوير وتنفيذ المشاريع الهندسية3392

27/09/2016الصناعة والمعادنمكتب العراقي لتطوير وتنفيذ المشاريع الهندسية3393

27/09/2016الصناعة والمعادنمكتب الهاشمي لتجهيز السيارات والمعدات3394

27/09/2016الصناعة والمعادنمكتب الهاشمي لتجهيز السيارات والمعدات3395

27/09/2016الصناعة والمعادنمكتب الهاشمي لتجهيز السيارات والمعدات3396

27/09/2016الصناعة والمعادنمكتب الهاشمي لتجهيز السيارات والمعدات3397

27/09/2016الصناعة والمعادنمكتب ام الربيعين3398

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة مسار الحضارة للتجاة والمقاوالت العامة المحدودة3399

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة مسار الحضارة للتجاة والمقاوالت العامة المحدودة3400

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة النبع العالمية3401

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة المنصور العامة3402

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة ناصية الجبل3403

27/09/2016الصناعة والمعادنالشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع3404

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة البيت العراقي3405

27/09/2016الصناعة والمعادنالشركة العربية لمعالجة المياه3406

27/09/2016الصناعة والمعادنمكتب االسكندر العلمي3407

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة القفاف3408

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة الذاكرة لتقنية المعلومات والبرامجيات المحدودة3409

27/09/2016الصناعة والمعادنالشركة التخصصية3410

27/09/2016الصناعة والمعادنمكتب محمد3411

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة النعيم3412

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة عهد الخير للمقاوالت العامة المحدودة3413

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة الخورة3414



27/09/2016الصناعة والمعادنشركة حمورابي3415

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة ارض الدليل3416

27/09/2016الصناعة والمعادنمكتب االمير للتجهيز والنصب للمضخات الصناعية3417

3418

شركة يابا للهندسة واالستشارات والتجارة الخارجية 

27/09/2016الصناعة والمعادنالمحدودة

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة العلماء للمقاوالت العامة3419

27/09/2016الصناعة والمعادنمعمل المتوكلين3420

27/09/2016الصناعة والمعادنالرؤيا الذكية3421

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة المقتصدة3422

27/09/2016الصناعة والمعادنمكتب النضارة العلمي3423

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة وادي العمالق3424

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة جوهرة البرق3425

27/09/2016الصناعة والمعادنارض الربيع للتقنيات العالمية3426

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة وادي الرمال3427

27/09/2016الصناعة والمعادنمكتب بسام3428

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة فخر الرافدين3429

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة بغداد السالم3430

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة الرضوان العامة3431

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة فخر الرافدين للمقاوالت3432

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة اللوحة الخضراء للتجارة المحدودة3433

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة النهى للسيطرة واجهزة القياس3434

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة هندسة الحظارة3435

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة طريق المدينة3436

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة عقاريا3437

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة رحيق الوادي3438

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة القدرة واليقين للتجارة والمقاوالت3439

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة افاق واسعة للتجارة المحدودة3440

27/09/2016الصناعة والمعادنشركة سعد عبد العالي مهدي للتجارة العامة3441

27/09/2016الصناعة والمعادنالشركة العامة للصناعات الكهربائية وااللكترونية3442


