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 صف في حي الخضراء24هدم واعادة بناء مدرسة ثانوية 2432505030142 
2,269,750,096907,900,038907,900,000الشركة االيطالية هيلر

 حزيران1 صف حي 18بناء مدرسة 22432505030142

376,543,632150,617,453150,600,000

 صف الحي العسكري18بناء مدرسة 32432505030142

418,130,278167,252,111167,200,000

 صف حي االسرى الثالثة18بناء مدرسة 42432505030142

15,358,9956,143,5986,100,000

شركة قصر الرماح  حزيران مقابل جامع الغفران1 صف في منطقة 18بناء مدرسة 52432505030142

206,323,04382,529,21782,500,000وشركة الريف العربي

شركة المعن وشريكه  صف مركز الزاب سابقا القادسية قرب جسر ليالن حاليا18بناء مدرسة 62432505030142

237,496,83794,998,73594,900,000النبع العالي

 صف فيحي النصر حاليا18بناء مدرسة 72432505030142
456,365,375182,546,150182,500,000شركة الويس للمقاوالت

 صف  في حي الوواسطي حاليا18بناء مدرسة 82432505030142
67,002,54326,801,01726,800,000

 صف في مركز ناحية شوان18بناء مدرسة 92432505030142

209,297,50783,719,00383,700,000

 صف قرة هنجير18بناء مدرسة 102432505030142

138,533,55655,413,42255,400,000

 صف ليالن18بناء مدرسة 112432505030142

116,007,49146,402,99646,400,000

 صف يايجي18بناء مدرسة 122432505030142

154,563,37061,825,34861,800,000شركة صرح الحضارة

شركة الفاخر والمقاول االسكان/ متوسطة كاوة /  صف 12هدم واعادة بناء مدرسة 1324325050401133

137,009,32554,803,73054,800,000نصرت محمد

الفيلق/ ابتدائية محوي /  صف 12هدم واعادة بناء مدرسة 1424325050401133

91,554,82036,621,92836,600,000شركة مجموعة العطية

مصلى/ ابتدائية اوجي /  صف 12هدم واعادة بناء مدرسة 1524325050401133

103,897,95041,559,18041,500,000شركة جبل قنديل

شركة سيفر للمقاوالت

شركة بيشتوان 

للمقاوالت
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شركة الشيفان ازادي/ ابتدائية بليسة /  صف 12هدم واعادة بناء مدرسة 1624325050401133

161,486,25064,594,50064,500,000للمقاوالت

دور السكك/ ابتدائية المنتظر /  صف 12هدم واعادة بناء مدرسة 1724325050401133

277,307,043110,922,817110,900,000

رحيم اوة/ ابتدائية سه كوتن /  صف 12هدم واعادة بناء مدرسة 1824325050401133

90,463,80036,185,52036,100,000

اعدادية الدراسات االسالمية وبلقيس حاليا/  صف 12هدم واعادة بناء مدرسة 1924325050401133

208,809,84583,523,93883,500,000

ابتدائية صاري كهية محمد عزت حاليا/  صف 12هدم واعادة بناء مدرسة 2024325050401133

333,361,965133,344,786133,300,000

ابتدائية الخالدية/  صف 12هدم واعادة بناء مدرسة 2124325050401133

187,349,15074,939,66074,900,000

ابتدائية  في الشورجه/  صف 12 بناء مدرسة 2224325050401133

147,815,00059,126,00059,100,000شركة مستقبل كركوك

عرفة/ ابتدائية سيوان /  صف 12هدم واعادة بناء مدرسة 2324325050401133

107,110,70042,844,28042,800,000

ابتدائية المستنصرية/  صف 12هدم واعادة بناء مدرسة 2424325050401133

41,492,04616,596,81816,500,000

قورية/ ابتدائية اوات /  صف 12هدم واعادة بناء مدرسة 2524325050401133

178,364,31671,345,72671,300,000

بنجة علي/ ابتدائية ره وا/  صف في ساحة مدرسة 12 بناء مدرسة 2624325050401133
99,822,68539,929,07439,900,000

ابتدائية حي المعلمين/  صف 12 بناء مدرسة 2724325050401133

34,529,06213,811,62513,800,000

ابتدائية في الحي السكني للمعهد التقني/  صف 12 بناء مدرسة 2824325050401133

183,216,67573,286,67073,200,000شركة جبل قنديل

شركة هيرو للمقاوالت

شركة اعمار االقليم 

وشركة ايفار
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ابتدائية حي النور/  صف 12بناء مدرسة 2924325050401133

238,368,57895,347,43195,300,000شركة ضفاف الدلتا

ثانوية ابو ايوب االنصاري المسائي للبنين/  صف 12هدم واعادة بناء مدرسة 3024325050401133

192,664,12877,065,65177,000,000شركة ضفاف الدلتا

امام قاسم/ ابتدائية ماموستا رشاد /  صف12هدم واعادة بناء مدرسة 3124325050401133
شركة الشيفان 

36,681,25014,672,50014,600,000للمقاوالت

عاكولة/ثانوية تونس /  صف12هدم واعادة بناء مدرسة 3224325050401133
24,546,4339,818,5739,800,000

تل علي/ المستقبل /   صف12هدم واعادة بناء مدرسة 3324325050401133
20,913,7908,365,5168,300,000

24,546,4339,818,5739,800,000ابتدائية هور السفن/  صف12هدم واعادة بناء مدرسة 3424325050401133

20,913,7908,365,5168,300,000ابتدائية قرية الكاظمية/  صف 12بناء مدرسة 3524325050401133

20,913,7908,365,5168,300,000ابتدائية قرية لزاكة/  صف 12بناء مدرسة 3624325050401133

21,386,2908,554,5168,500,000ابتدائية ام البنين/  صف12هدم واعادة بناء مدرسة 3724325050401133

20,913,7908,365,5168,300,000ابتدائية رقية/  صف12هدم واعادة بناء مدرسة 3824325050401133

ابتدائية تل الذعب/  صف 12بناء مدرسة 3924325050401133

37,367,43514,946,97414,900,000شركة جه م للمقاوالت

ابتدائية الكيف التاخي حي التنك/  صف 12بناء مدرسة 4024325050401133
278,369,285111,347,714111,300,000

اعدادية والت/  صف12هدم واعادة بناء مدرسة 4124325050401133
191,378,55576,551,42276,500,000

224,133,46789,653,38789,600,000ابتدائية جابر االنصاري/  صف12هدم واعادة بناء مدرسة 4224325050401133

ابتدائية في مدرسة السماحة/  صف12هدم واعادة بناء مدرسة 4324325050401133
184,808,02173,923,20873,900,000

ثانوية في قرية شميط/ تكملة بناية الحملة المتوقفة 4424325050401133
6,421,6722,568,6692,500,000

ابتدائية قرية النميصة/  صف 12بناء مدرسة 4524325050401133
8,526,4193,410,5683,400,000

ابتدائية قرية رنجي/  صف 12بناء مدرسة 4624325050401133
11,526,4194,610,5684,600,000

ابتدائية قرية الصباغية/  صف 12بناء مدرسة 4724325050401133
11,526,4194,610,5684,600,000

شركة االرياف الحديثة 

وشركة قصر الحضارة

شركة دوميز وشركة 

محمد اسماعيل

شركة االرياف الحديثة 

وشركة هاوكار
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شركة صرح الحضارةابتدائية قرية الصفرة الشورجة  الزنابق حاليا/  صف 12بناء مدرسة 4824325050401133
186,821,79674,728,71874,700,000

ابتدائية قرية بشير/  صف 12بناء مدرسة 4924325050401133
41,193,23716,477,29516,400,000شركة روزنا للمقاوالت

86,884,83634,753,93434,700,000ابتدائية قرية عريشة/  صف 6بناء مدرسة 5024325050401134

20,034,7508,013,9008,000,000ابتدائية قرية السلمان/  صف 6بناء مدرسة 5124325050401134

15,000,0006,000,0006,000,000ابتدائية قرية النافلة/  صف 6بناء مدرسة 5224325050401134

12,000,0004,800,0004,800,000(كراغول  )ابتدائية قرية طيبة /  صف 6بناء مدرسة 5324325050401134

29,652,18811,860,87511,800,000ابتدائية قرية الماحوز/  صف 6بناء مدرسة 5424325050401134

3,939,6251,575,8501,500,000(مدرسة االديب )ابتدائية قرية الضفاف /  صف 6بناء مدرسة 5524325050401134

11,620,8134,648,3254,600,000ابتدائية حي الصناعي/  صف 6بناء مدرسة 5624325050401134

شركة دلتا النيل االزرقابتدائية قرية السلماني/  صف 6بناء مدرسة 5725060502135
75,631,22330,252,48930,200,000

ابتدائية قرية حماد زومي/  صف 6بناء مدرسة 5824325050401134
شركة اللمسة الحديثة 

99,991,11639,996,44639,900,000للمقاوالت

شركة مستقبل كركوكابتدائية المشروغ الشرقي/  صف 6بناء مدرسة 5924325050401134
16,874,3136,749,7256,700,000

57,974,63723,189,85523,100,000ابتدائية قرية الراويين/  صف 6بناء مدرسة 6024325050401134

5,777,1382,310,8552,300,000ابتدائية قرية الجذل/  صف 6بناء مدرسة 6124325050401134

9,792,1523,916,8613,900,000ابتدائية قرية الوريدية/  صف 6بناء مدرسة 6224325050401134

39,685,14815,874,05915,800,000ابتدائية قرية الفاخرة/  صف 6بناء مدرسة 6324325050401134

5,777,1382,310,8552,300,000ابتدائية قرية الحي الصناعي/  صف 6بناء مدرسة 6424325050401134

62,382,73224,953,09324,900,000ابتدائية قرية قادرزمة/  صف 6بناء مدرسة 6524325050401134

131,186,02652,474,41052,400,000ابتدائية قرية جلحان/  صف 6بناء مدرسة 6624325050401134

62,382,73224,953,09324,900,000ابتدائية قرية عمر بيك/  صف 6بناء مدرسة 6724325050401134

386,914,755154,765,902154,700,000ابتدائية قرية كوران/  صف 6بناء مدرسة 6824325050401134

100,008,22940,003,29240,000,000شركة ارض جنة بغداد قاعات4بناء رياض اطفال 692432505060123

75,971,55530,388,62230,300,000 قاعات4بناء رياض اطفال 702432505060123

230,571,48592,228,59492,200,000ابتدائية امير المؤمنين/  صف12هدم واعادة بناء مدرسة 7124325050401133

بناء بناية تربية الحويجة722432505130202
19,705,2207,882,0887,800,000شركة سفير للمقاوالت

انشاء بناية االبنية المدرسية732432505130202
354,576,633141,830,653141,800,000شركة دلتا النيل االزرق

شركة البيات للمقاوالت

شركة صرح الحضارة

شركة شمس الهمام

شركة روائع الورود 

للمقاوالت
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صيانة وتطوير قسم االعداد والتدريب في كركوك742432506130303
المقاول عماد اسماعيل 

112,650,02145,060,00845,000,000حسين

شركة ئارا والمقاول  قاعة للحاسوب القاطع الثاني في كركوك16انشاء 752432505030206

341,324,758136,529,903136,500,000طه مصطفى

762432505030206
 قاعات مختبر حاسوب في الزاب والرياض وليالن والملتقى 7انشاء 

والحويجة والدبس

405,702,115162,280,846162,200,000شركة اقصى المدينة

52,172,48520,868,99420,800,000شركة الهيثم للمقاوالت صفوف في كركوك وتازه4بناء جناح دراسي 772432505030206

64,856,66525,942,66625,900,000شركة الهيثم للمقاوالت صفوف في الحويجة والرياض والملتقى ويايجي4بناء  جناح دراسي 782432505030206

شركة البهجة وشركة ترميم وتوسيع بناية ديوان المديرية العامة للتربية792432505030206

167,114,40366,845,76166,800,000الس

شركة سراج البهجة تطوير ابنية النشاط الرياضي في كركوك802432505030206

274,628,935109,851,574109,800,000وشركة الس

12,185,668,1784,874,267,2714,870,700,000 المجموع


