
  توزیع الوزارت على فروع داخل بغداد
 

  الفرع الرئیسي  منتسبي البنك المركزي                               ١
  فرع الكرخ/ فرع الصالحیة   دیوان الرقابة المالیة  ٢
  فرع وزارة النقل/ فرع المطار  وزارة النقل  ٣
فرع حي / فرع الرباط/فرع البیاع/ فرع الكھرباء  وزارة الكھرباء  ٤

  الوثبة/ المحمودیة فرع / فرع البطاریات/الربیع
  المسبح/ فرع وزارة الخارجیة   وزارة الخارجیة   ٥
  المحمودیة/الجوادین/ الكرخ/ الحبیبیة/ فرع العدالة  وزارة العدل  ٦
  السعدون/ فرع وزارة التخطیط  وزارة التخطیط  ٧
وزارة التعلیم العالي والعلوم   ٨

  والتكنولوجیا
العلوم  /المستنصریة/ فرع وزارة التعلیم العالي

/ ثورة العشرین/ العطیفیة/ المسبح/ الرباط/ والتنكلوجیا
/ الشورجة/ حي الربیع/ الجوادین/ الجامعة التكنولوجیا

  راغبة خاتون/المتنبي/ المأمون/ ارخیتھ
/ المحمودیة/ المسبح/ االمام االعظم/ فرع الیرموك  وزارة االمن الوطني  ٩

  الرئیسي
ابي / الشعلة/ حي سومر/ الدورة/الوثبة  /فرع الشورجة  وزارة التجارة  ١٠

المرتضى / العطیفیة/ المسبح/ السباع/ التجاري/ غریب
/ المأمون/ العدالة/ المتنبي/ الحبیبیة/البیاع/ في الحسینیة

  فرع شبكة االعالم
  حي الربیع/ الصالحیة/ فرع شبكة االعالم العراقي  وزارة الثقافة واالثار  ١١
  الوثبة/ السعدون/ التأمین/ دجلة/ وزارة المالیةفرع   وزارة المالیة  ١٢
فرع االمام / فرع الملعب/ حي الرافدین/ فرع المأمون   فرع الشباب والریاضھ  ١٣

  /البیاع/ االعظم
  

  فرع السعدون  وزارة الھجرة والمھجرین  ١٤
/ السباع/ الرباط/ الحبیبیة/ الكرخ/ فرع مدینة الطب  وزارة الصحة والبیئة  ١٥

/ دجلة/ الوثبة/ المسبح/ الجوادین/ جمیلة/ خاتونراغبة 
ابي / الشعلة / الصالحیة/ الیرموك/ السعدون/ حي الربیع

/ االمام االعظم/ المحمودیة/ المأمون/ المتنبي/ غریب
/ الشورجة/ الملعب/ العدالة/ السیدیة/الزعفرانیة / الرئیسي

  حي الرافدین/ النقل والمواصالت/ االعتماد التجاري
/ االعتماد التجاري/ شبكة االعالم العراقي/ فرع الوثبة  وزارة الداخلیة  ١٦

/ الكرخ المسبح/ جمیلة / السیدیة/ الطالبیة/ الملعب
/ االمام االعظم / ارخیتھ/ البیاع / المعارض الحدیثة 

/ الجوادین / راغبة خاتون/ المطار/ الرئیسي/ المحمودیة 
  لعشرینثورة ا/ الزعفرانیة/ الدورة / المأمون
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  توزیع الوزارت على فروع المنطقة الجنوبیة

  محافظة البصرة

منتسبي البنك / وزارة التجارة / وزارة الصحة   ١
  دیوان الرقابة المالیة/ المركزي 

  فرع شارع الثورة

  فرع السیف  الشباب والریاضة/ وزارة الكھرباء  ٢
وزارة الھجرة / وزارة العدل/ وزارة الداخلیة  ٣

  والمھجرین
  العشارفرع 

اي / الثقافة والسیاحة واالثار/ التخطیط/ وزارة النقل  ٤
  وزارة لم تذكر

  فرع المربد

  فرع جامعة البصرة  وزارة التعلیم العالي والعلوم والتكنولوجیا  ٥
التعلیم / الخارجیة/ االمن الوطني/ وزارة المالیة  ٦

  العلوم والتكنولوجیا/ العالي
  فرع ساحة سعد

  فرع فندق البصرة الدولي  الثقافة والسیاحة واالثار/ وزارة التعلیم العالي  ٧
ام / القرنھ/ الفاو/ فرع الزبیر  كافة دوائر الدولة التي تقع ضمن القضاء  ٨

  شط العرب/ قصر
  

  محافظة میسان

  فرع قلعة صالح  الشباب والریاضة/ المالیة/ العدل/ وزارة التجارة  ١
  فرع الكرامة  الثقافة والسیاحة واالثار/ التخطیط/ وزارة الصحة  ٢
وزارة الھجرة / االمن الوطني/ النقل/ وزارة الداخلیة  ٣

  والمھجرین
  فرع الوفاء

اي وزارة / الثقافة والسیاحة / التجارة/ وزارة الكھرباء  ٤
  لم تذكر

  فرع المجر الكبیر

  فرع جامعة میسان  والتكنولوجیاوزارة التعلیم العالي والعلوم   ٥
  

  محافظة الناصریة

التعلیم العالي والعلوم / النقل/ وزارة الخارجیة  ١
  الصحة/الشباب والریاضة/ والتكنولوجیا

  فرع الناصریة

الثقافة والسیاحة / المالیة/ العدل/ وزارة الكھرباء   ٢
  الھجرة والمھجرین/ واالثار

  فرع ذي قار

الثقافة / التخطیط/ االمن الوطني/وزارة الداخلیة   ٣
  اي وزارة لم تذكر/ التجارة/ والسیاحة واالثار

  فرع اریدو

  فرع الغراف/فرع قلعة سكر   كافة دوائر الدولة  ٤
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  تقسیم الوزارات التابعة لمصرف الرشید على الفروع في المنطقة الوسطى

/ المالیة / االمن الوطني/ الكھرباء/ وزراة الداخلیة   ١
  دلالع

  ٥فرع الحلة 

وزارة الصحة / الجنسیة/ المرور/ دفاع مدني/ الداخلیة   ٢
  التجارة / الریاضة والشباب/ 

  ٢٧٢فرع الفیحاء 

/ الثقافة / العلوم والتكنولوجیا/ وزارة التعلیم العالي   ٣
  الخارجیة

  فرع جامعة بابل 

  فرع الھاشمیة  السیاحة واالثار/ الصحة / الداخلیة   ٤
  فرع الكوثر  التخطیط/ النقل /الصحة   ٥
  فرع الكفل  الداخلیة/ الصحة   ٦
  فرع المسیب  شؤون المرأة/ الداخلیة/ الھجرة والمھجرین  ٧
  فرع االنصار  الصحة/الكھرباء  ٨
  فرع كربالء  السیاحة واالثار/ الریاضة والشباب/ الكھرباء/ الصحة  ٩

شؤون / الھجرة والمھجرین/ المالیة/ التجارة/ الداخلیة  ١٠
  المراة

  فرع الطف

  فرع الحسین  التخطیط/ االمن الوطني/ العدل/ الداخلیة  ١١
  فرع جامعة كربالء  الخارجیة/ العلوم والتكنولوجیا/ الثقافة/ التعلیم العالي  ١٢
  فرع شارع الصادق  االمن الوطني/ النقل/ المالیة / الداخلیة  ١٣
  فرع الروضة  العدل/ الثقافة/ التخطیط/ الصحة   ١٤
  فرع الكوفة  شؤون المراة/ التجارة/ الكھرباء/ الصحة   ١٥
/ الریاضة والشباب/ الكھرباء/ الداخلیة/ الصحة   ١٦

  السیاحة واالثار
  فرع المناذرة

  فرع جامعة الكوفة  الخارجیة/ العلوم والتكنولوجیا/ التعلیم العالي  ١٧
  الدیوانیةفرع   االمن الوطني/ الكھرباء/ التعلیم العالي/ الداخلیة  ١٨
  فرع الفرات  شؤون المراة/ الخارجیة/ التجارة / العدل/ الصحة   ١٩
  فرع الشامیة  الكھرباء/ الصحة / الداخلیة  ٢٠
  فرع عفك  العلوم والتكنولوجیا/ الریاضة والشباب/ النقل/ المالیة   ٢١
  فرع ال بدیر  / التخطیط/ السیاحة واالثار/ الثقافة/ الھجرة والمھجرین  ٢٢
  فرع واسط  التخطیط/ الكھرباء/ العدل/ المالیة/ الداخلیة   ٢٣
  فرع جامعة واسط  الخارجیة/ الثقافة/ التعلیم العالي والعلوم والتكنولوجیا  ٢٤
  فرع النعمانیة  االمن الوطني/ التجارة/ النقل / الصحة  ٢٥
شؤون / الكھرباء/ السیاحة واالثار/ الصحة/ الداخلیة  ٢٦

  المراة
  فرع العزیزیة

الھجرة / الریاضة والشباب/ السیاحة واالثار/ الداخلیة   ٢٧
  والمھجرین

  فرع العطاء

االمن / العدل/ التعلیم العالي/ الكھرباء/ النقل / الداخلیة  ٢٨
  شؤون المراة/ المالیة/ الثقافة/ الوطني 

  وةفرع السما

/ الھجرة والمھجرین/ الریاضة والشباب/ الصحة  ٢٩
/ العلوم والتكنولوجیا/ التجارة/ التخطیط/ الخارجیة 

  السیاحة واالثار

  فرع بحیرة ساوة
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  توزیع الوزارت على فروع المنطقة الجنوبیة
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منتسبي البنك / وزارة التجارة / وزارة الصحة   ١
  دیوان الرقابة المالیة/ المركزي 
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وزارة الھجرة / وزارة العدل/ وزارة الداخلیة  ٣
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التعلیم / الخارجیة/ االمن الوطني/ وزارة المالیة  ٦

  العلوم والتكنولوجیا/ العالي
  فرع ساحة سعد

  فرع فندق البصرة الدولي  الثقافة والسیاحة واالثار/ وزارة التعلیم العالي  ٧
ام / القرنھ/ الفاو/ فرع الزبیر  كافة دوائر الدولة التي تقع ضمن القضاء  ٨

  شط العرب/ قصر
  

  محافظة میسان
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  تقسیم الوزارات التابعة لمصرف الرشید على الفروع في المنطقة الوسطى

/ المالیة / االمن الوطني/ الكھرباء/ وزراة الداخلیة   ١
  دلالع

  ٥فرع الحلة 

وزارة الصحة / الجنسیة/ المرور/ دفاع مدني/ الداخلیة   ٢
  التجارة / الریاضة والشباب/ 

  ٢٧٢فرع الفیحاء 

/ الثقافة / العلوم والتكنولوجیا/ وزارة التعلیم العالي   ٣
  الخارجیة

  فرع جامعة بابل 

  فرع الھاشمیة  السیاحة واالثار/ الصحة / الداخلیة   ٤
  فرع الكوثر  التخطیط/ النقل /الصحة   ٥
  فرع الكفل  الداخلیة/ الصحة   ٦
  فرع المسیب  شؤون المرأة/ الداخلیة/ الھجرة والمھجرین  ٧
  فرع االنصار  الصحة/الكھرباء  ٨
  فرع كربالء  السیاحة واالثار/ الریاضة والشباب/ الكھرباء/ الصحة  ٩

شؤون / الھجرة والمھجرین/ المالیة/ التجارة/ الداخلیة  ١٠
  المراة

  فرع الطف

  فرع الحسین  التخطیط/ االمن الوطني/ العدل/ الداخلیة  ١١
  فرع جامعة كربالء  الخارجیة/ العلوم والتكنولوجیا/ الثقافة/ التعلیم العالي  ١٢
  فرع شارع الصادق  االمن الوطني/ النقل/ المالیة / الداخلیة  ١٣
  فرع الروضة  العدل/ الثقافة/ التخطیط/ الصحة   ١٤
  فرع الكوفة  شؤون المراة/ التجارة/ الكھرباء/ الصحة   ١٥
/ الریاضة والشباب/ الكھرباء/ الداخلیة/ الصحة   ١٦

  السیاحة واالثار
  فرع المناذرة

  فرع جامعة الكوفة  الخارجیة/ العلوم والتكنولوجیا/ التعلیم العالي  ١٧
  الدیوانیةفرع   االمن الوطني/ الكھرباء/ التعلیم العالي/ الداخلیة  ١٨
  فرع الفرات  شؤون المراة/ الخارجیة/ التجارة / العدل/ الصحة   ١٩
  فرع الشامیة  الكھرباء/ الصحة / الداخلیة  ٢٠
  فرع عفك  العلوم والتكنولوجیا/ الریاضة والشباب/ النقل/ المالیة   ٢١
  فرع ال بدیر  / التخطیط/ السیاحة واالثار/ الثقافة/ الھجرة والمھجرین  ٢٢
  فرع واسط  التخطیط/ الكھرباء/ العدل/ المالیة/ الداخلیة   ٢٣
  فرع جامعة واسط  الخارجیة/ الثقافة/ التعلیم العالي والعلوم والتكنولوجیا  ٢٤
  فرع النعمانیة  االمن الوطني/ التجارة/ النقل / الصحة  ٢٥
شؤون / الكھرباء/ السیاحة واالثار/ الصحة/ الداخلیة  ٢٦

  المراة
  فرع العزیزیة

الھجرة / الریاضة والشباب/ السیاحة واالثار/ الداخلیة   ٢٧
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  وةفرع السما
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  فرع بحیرة ساوة
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