
قائمة الوزارات واملؤسسات والهيئات املعتمدة:

قطاع عام
البنك املركزي

شركة خطوط األنابيب النفطية

وزارة العمل والشؤون االجتماعية

وزارة الكهرباء

الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة 

وزارة النقل

وزارة التخطيط

وزارة الصحة

املديرية العامة ملشاريع  إنتاج الطاقة الكهربائية

املديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ

املدرية العامة توزيع كهرباء اجلنوب

إنتاج الطاقة الكهربائية البصرة

وزارة الكهرباء دائرة التشغيل والتحكم

هيئة النزاهة

وزارة النفط

املديرية العامة إلنتاج مشاريع الطاقة الكهربائية/املنطقة الوسطى

الهيئة العراقية للحاسبات واملعلوماتية

املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية/املنطقة الوسطى

نقل كهرباء اجلنوب

دائرة رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة

دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال

دائرة احلماية االجتماعية إلكرتونيًا

دائرة التشغيل والقروض إلكرتونيًا

املركز الوطني للصحة والسالمة املهنية

الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل

تدريب مهني/عمل

وزارة الهجرة واملهجرين

املديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة

الشركة العامة ملوانئ العراق

دائرة اصالح االحداث إلكرتونيًا

هيئة احلماية االجتماعية

املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية ملنطقة الفرات األوسط

هيئة ذوي اإلعاقة واالحتياجات

الشركة العامة لنقل املسافرين والوفود

الشركة العامة الدارة النقل اخلاص

اجلامعة العراقية

دائرة الطب العديل

الشركة العامة للربيد والتوفري

وزارة املوارد املائية

الشركة العامة للنقل الربي

كلية الزراعة جامعة البصرة

شركة نفط البصرة

دائرة صحة الرصافة

دائرة العيادات الشعبية

هيئة املنافذ احلدودية

مديرية ماء النجف

حمافظة بغداد/دائرة التدريب املهني

 الشركة العامة لفحص وتأهيل املنظومات الكهربائية

هيئة األوراق املالية العراقية

مدينة الصدر الطبية / جنف

الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية

مركز التدريب املهني/كربالء املقدسة

وزارة التعليم والبحث العلمي

الشركة العامة للسكك احلديد العراقية

شركة ناقالت النفط العراقية

دائرة صحة النجف األشرف

مركز الفرات األوسط لألورام 

كلية ابن رشد للعلوم اإلنسانية

دائرة صحة بغداد الكرخ

دائرة صحة النجف/القطاع اجلنوبي

شبكة االعالم العراقي

قطاع عام
شركة توزيع املنتجات النفطية

جامعة بغداد / كلية القانون

قطاع الرعاية الصحية األولية يف الكوفه

دائرة البيطرة

قطاع العباسية للرعاية الصحية األولية

جامعة كربالء

جامعة النهرين

سوق العراق لألوراق املالية

مديرية تربية كركوك

وزارة العدل دائرة التسجيل العقاري/كربالء

مدينة الطب

إنتاج الطاقه الكهربائيه /كربالء

دائرة صحة كربالء

كلية الهندسه

جامعه تكنلوجيا املعلومات

وزارة الصحة/ دائرة األمور الفنية

قطاع النجف الشمايل

املركز الثقايف النفطي

دائرة التسجيل العقاري األوىل/كربالء

حمافظة البصرة

بلدية كربالء

دائرة العمل والتدريب املهني / النجف األشرف

مستشفى احلكيم العام/ النجف

مركز الفرات األوسط للعلوم العصبية / النجف

وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

وزارة الداخلية العراقية

صندوق اإلسكان العراقي

شركة املشاريع النفطية

وزارة الرتبية/املديرية العامة للتخطيط الرتبوي

شركة مصايف الوسط

مستشفى الفرات األوسط/ النجف

مستشفى الزهراء/ النجف

مستشفى الكرامة/ صحة الكرخ

دائرة استصالح الري/وزارة املوارد املائية

الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل/ وزارة املوارد املائية

وزارة العدل 

مستشفى الريموك/صحة الكرخ

وكالة االستخبارات والتحقيقات االدارية

كلية الشرطة/ وزارة الداخليه

مديرية األحوال املدنية واجلوازات واإلقامة

مديرية املرور العامة

قيادة قوات الشرطة االحتادية

مديرية التدخل السريع

املعهد العايل للتطوير األمني واإلداري

مديرية الدفاع املدين

قيادة قوات حرس احلدود

مديرية حماية املنشآت والشخصيات

مديرية شرطة بغداد/ وزارة الداخلية

مديرية شرطة ميسان واملنشآت

مديرية شرطة الطاقه/الكهرباء

جندة بغداد/ وزارة الداخلية

مديرية شرطة الطاقة/ النفط

مستشفى الطفل املركزي/ صحة الكرخ

املركز الوطني للصحة والسالمة املهنية/حمافظة بغداد

مديرية األدله اجلنائية / وزارة الداخلية

قيادة شرطة بابل/ وزارة الداخلية

وزارة الزراعة

وزارة الشباب والرياضة

وزارة الصناعة واملعادن

حمكمة استئناف الكرخ


