
 

 

 

 المكتب الاستشاري الهندسي 

 الأعمال التي نفذت من قبل المكتببعض 

 

برم المكتب االستشاري الهندسي منذ تأسيسه عدد كبير من العقود االستشاارة  المدرةا  أ

 -: أدناهمنها بعض 

 
 تاريخ العمل سم المشروعإ ت

 1993 مشروع المركز الصحي في جامعة االنبار  1

 1993 مشروع تطوير بناية طب األسنان في جامعة االنبار  2

 1997 عقد المنشأة العامة لصناعة الزجاج/الرمادي  3

 1997 عقد بناية مختبرات الزراعة /جامعة االنبار  4

 1998 عقد صيانة أجهزة التكيف في معمل سمنت القائم  5

 1998 صيانة أجهزة التكييف في معمل سمنت كبيسةعقد  6

  1999 تأهيل جسر ناظم شط البصرة  7

  1999 الناصرية   6تصاميم جسور المرور السريع ط 8

  1999 هرباء )نجف /شرق بغداد( تأهيل الطرق والجسور المؤدية إلى مواقع ك 9

إعداد دراسة لتأهيل الطرق والجسور من طريبيل إلى محطة الهارثة  10

 طن  250الحرارية الستيعاب شاحنة 

1999  

اإلشراف على مقاولة تأهيل المرحلة األولى من مسار نقل محولة  11

 كهرباء إلى محطة كهرباء الهارثة 

1999  

لمسار نقل محولة البصرة(  -تنفيذ مقاولة تأهيل المرحلة الثانية )سماوة 12

 كهرباء إلى محطة كهرباء الهارثة

2000 

 

 2000 الناصرية   6تصاميم جسور المرور السريع ط 13

 2000 تأهيل الطرق والجسور المؤدية إلى مواقع كهرباء )نجف /شرق بغداد(           14

عقد إجراء المسوحات والتصاميم وأعداد الكشوفات والمخططات  15

 والمواصفات لمشروع تصاميم مجاري مدينة الفلوجة 

2001 

عقد إجراء المسوحات والتصاميم وإعداد الكشوفات والمخططات  16

 والمواصفات لمشروع تصاميم مجاري مدينة هيت

2001 

اإلعمال المدنية والميكانيكية عقد الخدمات االستشارية لإلشراف على  17

 والكهربائية لرفع مشروع كليتي الحاسوب والعلوم

2001 

عقد الخدمات االستشارية لإلشراف على األعمال المدنية والميكانيكية  18

 والكهربائية لمشروع قسم الهندسة المدنية والمختبرات

2001 

 2001عقد الخدمات االستشارية لتقوية ثالث جسور على طريق طربيل  19
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 الرمادي لشركة العامة للمشاريع الكهربائية

عقد مشروع إعداد تصاميم لشبكة الطرق الداخلية لرفع معمل الزجاج  20

 عقد استشارات هندسية

2001 

 2001 عقد مشروع تقسية المعادن وتلدينها عقد استشارات هندسية 21

عقد تقديم استشارات هندسية للشركة العامة لصناعة الزجاج  22

 والسيراميك 

2001 

 2001 عقد الهيئة العامة للطرق والجسور  23

عقد الخدمات االستشارية لدراسة تأهيل الطرق والجسور المؤدية إلى  24

 –مواقع مشاريع محطة كهرباء , النجف , شرق بغداد, بيجي, الدبس 

 الشمالية الحرارية الغازية –صالح الدين 

2001 

 2001 عقد الشركة العامة للسمنت الجنوبية معمل سمنت الكوفة  25

دراسة تأهيل الطرق والجسور لنقل معدات كهربائية من ميناء ام قصر  26

 الدبس( -بيجي -شرق بغداد –إلى محطة كهرباء )نجف 

2002 

 –عقد الخدمات االستشارية لتقوية ثالثة جسور عن طريق طريبيل  27

 الرمادي الشركة العامة للمشاريع الكهربائية 

2002 

 –عقد إعداد التصاميم وجداول الكميات لمشروع تطوير كلية التربية  28

 بنات 

2002 

 2002 عقد مصنع العامرية لتصنيع المواد  29

 2002 عقد تحوير تصاميم عمادة كلية الزراعة جامعة االنبار  30

 2002 عقد إعداد تصاميم كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة االنبار  31

 2002 عقد إعداد تصاميم كلية التربية الرياضية جامعة االنبار  32

 2002 عقد أعداد تصاميم مشروع قسم الهندسة الكهربائية والحاسوب  33

 2002 عقد تحريات التربة معمل سمنت الفلوجة  34

عقد إعداد دراسة مفصلة لمعالجة المشاكل الموجودة في محطة سكك  35

 9حديد كبيسة الرقم 

2002 

عقد أعداد الدراسة والتصاميم التفصيلية لمجاري مياه األمطار  36

 والمجاري الصحية ن مدينة ابي غريب / بغداد 

2002 

 2003 عقد الطرق والساحات / جامعة االنبار  37

 2003 عقد كلية الطب / جامعة االنبار  38

 2003 عقد بوابة جامعة االنبار  39

 2004 عقد تقيم صالحية بناية الخدمات التصاالت وبريد االنبار  40

 2004 عقد تصاميم مجاري مياه األمطار لمدينة أبو غريب  41
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 2004 عقد المختبر الحقلي لمشاريع نقل الطاقة لمشروع ديزالت حديثة  42

 2004 عقد تقيم وتدقيق االسس لشعبة زارعة هيت  43

 2004 عقد األعمال االستشارية والفحوصات المختبرية لمشروع سد حسب 44

 2004 عقد االستشارات الهندسية والسيطرة النوعية مع مشاريع المحافظة 45

 2004 تصميم بناية خدمات عامةعقد  46

 عقدي إشراف استشاري مع قوات التحالف بموجب  47

To.007.07 Tune 2004 

To.008-16 June 2004 

2004 

 عقدي استشاره هندسية بموجب 48

TO.0010 and TO.ooo9 

2004 

 عقد استشارات هندسية لمشروعين بموجب العقد  49

TO.011L06404-06-0140 

2004 

 استشارات هندسية بموجب العقدعقد  50

TO.12.06.04.0140 

2004 

  2عقد الفحوصات المختبرية لسد حوران / 51

 2006 2عقد المختبر الحقلي  لسد حوران / 52

 2006 عقد الفحوصات المختبرية لسطح الكسارة لمعمل سمنت كبيسة 53

 2008 عقد الخدمات االستشارية واإلشراف العام لمشروع سد المساد  54

 2008 عقد إعداد تصاميم متكاملة لكلية الطب البيطري/الفلوجة 55

 2008 عقد تقييم بناية الكسارتين فيس معمل سمنت كبيسة  56

 2008 عقد تحريات التربة لجسر الصقالوية  57

 2008 عقد دراسة استشارية لتدقيق أسس مستشفى حديثة القديم 58

 2008 وبريد االنبارفحص مولدات لمديرية اتصاالت  59

 2008 عقد  استشارة هندسية حول تدقيق اسس مستشفى حديثة العام 60

 2009 عقد الدراسة الهيدرولوجية والبايلوجية لمحطة كهرباء االنبار الحرارية 61

 2009 عقد تصاميم وتحريات التربة لموقع بناية االتصاالت في االنبار 62

 2009 القائم وجنوب الرماديعقد تحريات مشروع كهرباء  63

 2009 عقد تصميم بناية الوقف السني 64

 2009 عقد المسح الطبوغرافي وتحريات التربة للموقع الجامعي في الفلوجة 65

 2009 4عقد الخدمات االستشارية واإلشراف العام على سد الكعرة/ 66

 2009 عقد الخدمات االستشارية واإلشراف العام على سد المساد 67

 2009 عقد إعداد دراسة مناسيب المأخذ لمشروع ديزالت حديثة 68
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 2010 عقد فحص االثر البيئي لمشروع محطة عكاز الغازية    69

 2010 عقد اإلشراف العام لمشروع انتاج الطابوق الحراري / الفلوجة   70

 2010 عقد الطوبغرافي وتحريات التربة لموقع مشروع جامعة الفلوجة    71

عقد تحريات التربة الجيوتكنيكية لقناة الثرثار االروائية بموجب العقد    72

 2009( لسنة 20المرقم )

2010 

عقد تحريات التربة لمشروع بناء عمارات سكنية في الرمادي لشركة    73

 سات للمقاوالت

2010 

 2010 عقد تحريات التربة لمشروع قطاع الرمادي وهيت وعامرية الفلوجة    74

عقد تحريات التربة والفحوصات الحقلية للشركة العامة لتجهيزات    75

 الزراعة/ االنبار

2010 

 2011 عقد تحريات التربة لمشروع المدينة المميزه 76

 2011 عقد تحريات التربة لمشروع مبنى محافظة االنبار  77

عقد تحريات التربة لمشروع مواقع دائرة الجنسية واالحوال المدنية    78

 في االنبار

2012 

 2012 فحص األنابيب البالستيكية والدكتايل وفحص المضخات والمولدات  79

 2012 استشارة هندسية لمواقع قيادة قوات الحرس الحدود  80

81 
 فحص قاطع دورة كهربائي مع مجمع ماء 

2012 

 2012 عقد تصاميم طريق الحج البري  82

 2012 تحريات التربة لمواقع قيادة قوات الحرس الحدود  83

 2012 عقد االشراف العام لمشروع سدة الكعرة   84

 2012 مديرية تربية كركوك –لمشروع المدارس  عقد تحريات التربة  85

 2012 فحص الموصلية لمشروع لمشروع محطة كهرباء عكاز الغازية  86

 2012 مصادقة مخططات الشبكات الخارجية لمشروع القرية العصرية  87

 2012 تصاميم بناية المجلس المحلي لمدينة الفلوجة 88

 2012 استشارة هندسية لمشروع مسبح مغلق لمنتدى شباب القائم  89

 2012 تحريات التربة لمشروع موقع ثانوية في الخالدية  90

 2012 استشارة هندسية لمشروع المجسر الجديد في الريحانة  91

تقييم بناية الربط الوطني والفحوصات المختبرية لمديرية اتصاالت   92

 وبريد االنبار

2012 

 2012 عقد اعداد دراسة لمشروع اروائي في تل اسود / هيت  93

 2012 تحريات التربة لمشروع مركز صحي في عكاشات القائم  94
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عقد تصاميم شبكة مياه االمطار والصرف الصحي للحبانية   95

 والصقالوية

2012 

 2012 فحوصات انابيب كونكريتية  96

عقد االشراف العام لمشروع المجمع السكني في الفلوجة )جبيل   97

 والخراب (

2012 

 2012 فحص وتشغيل مجمعات ماء في الكرمة + فحص قابلوات  98

 2012 االنبارشاريع مختلفة ضمن محافظة خرسانية لم اتخلط ميماتص  99

 2013 تحريات تربة لمدارس ضمن محافظة االنبار 100

 2013 اعداد تقارير اثر بيئي لمشاريع مختلفة ضمن محافظة االنبار 101

 2016-2014 فحوصات مختبرية مختلفة لمشاريع مختلفة في بغداد 102

 2016-2014 لمشاريع مختلفةاعداد تقارير اثر بيئي  103

 2016-2014 تدقيق تصاميم لمشاريع مختلفة  104

 2017 تحريات تربة مشروع مطحنة في هيت 105

 2017 تدقيق تصاميم لمشاريع صندوق اعادة االعمار/ العراق 106

 UNDP 2017طريبيل مع منظمة -تقييم جسور الخط السريع رمادي 107

 UNDP 2017تقييم محطة معالجة المياه الثقيلة في الفلوجة مع منظمة  108

 2017 تقييم ابنية تابعة لجامعة االنبار  109
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


