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 بسمه تعالى
  

  ) :أ ( تشكيل 

  : التشكيل المركزي مؤلف من 

  

  :التشكيل . م

  .. ) عشائري.. اداري.. مالي.. ثقافي  (  4 عدد معاون •

 )الدفاع الجوي ..تدخل..اسناد..هندسه(  عمليات اركان •

  معلومات •

   ))الكترونميكانيك،(  الفني..مسعف..النقل..االتصاالت..التدريب.. الدعم.. العديد( اركان اداري  •

  )موصل ..كركوك..ديالي..الكرخ..الرصافه  ( المنطقه الشماليه •

  )النجف ..كربال..الديوانيه..الحله( المنطقه الوسطى  •

  )السماوه ..الكوت..العماره..الناصريه..البصره( المنطقه الجنوبيه  •
 

  

  :المنطقه . م

  ثقافي 

  اداري ومالي  

  معلومات  

  )دفاع جوي ..لتدخ..هندسه..اسناد( معاون عمليات  

  )مسعف..اتصاالت..عديد..دعم( اركان اداري  

  محافظات 
 
   :المحافظه.م

  اداري ومالي  •

  ثقافي •

  معلومات •

 )دفاع جوي ..تدخل..هندسه..اسناد( عمليات  •

  )مسعف..اتصاالت..عديد..دعم( اركان اداري  •

  )العدد حسب حاجة المحافظه ( مواقع  •
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  جدول عدد المواقع في المحافظات 

  مالحظات المجموع  المطلوب  الجديد  قديم  ظهالمحاف

جسر /الزعفرانيه/2جنوب/1جنوب/شمال/2وسط/1وسط   مواقع9   مواقع 2   مواقع2   مواقع5  الرصافه

  الكراده/االعظميه صليخ القاهره /ديالي

  /العامل/التاجي/المحموديه/المنصور/الشعله   مواقع9   مواقع2  -   مواقع7  الكرخ

  جنوب/ شمال   اقع مو2  -  -   مواقع2  ديالي

  الطوز خرماتو/ كركوك    مواقع4  2  -   مواقع2  كركوك

     مواقع2  1  1    الموصل

  الشوملي الدولي/ ناحية االمام/الحله/السده   مواقع4  -  -   مواقع4  الحله

  الشمال الدولي/ جنوب ال/ المركز   مواقع3  1     مواقع2  الديوانيه

  ينيهالحس/ المركز    مواقع2  -  -   مواقع 2  كربال

  الكفل/ المركز   مواقع2  -  -   مواقع2  النجف

 صفان / المدينه / غرب الوسط/ الوسطشرق   واقع م6  -  2  مواقع 4  البصره

  الزبير / الفاو/

   الداخلي/الرفاعي /الدولي   مواقع3  -  -   مواقع3  الناصريه

  قلعة صالح/ الطيب    مواقع2  -  -   مواقع2  العماره

  نعمانيهال/ الكوت / لصويرها  مواقع3  -  -  مواقع3  الكوت

     مواقع2  -  -   مواقع2  السماوه

  المجموع العام=    موقع53   مواقع8   مواقع5   موقع40   محافظه14
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  جدول المستوى والرواتب والمصاريف

  المصاريف الشهريه  مجموع الرواتب  الراتب للواحد  العدد  المستويات للتشكيل
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 )الف  (  تشكيلجدول عديد

  مالحظات  العدد  االختصاص  المكان
  عديد المسئولين واالفراد معهم  105  اللجنه المركزيه   الرئيسي

 عديد المسئولين واالفراد معهم  11  لجنة المنطقه  المنطقه الشماليه

  معهمد المسئولين واالفرادعدي  15  لجنة المحافظه  الكرخ

  معهمعديد المسئولين واالفراد  200  كل االختصاصات ومسئولي المواقع  - 9 – مواقع الكرخ

  معهمعديد المسئولين واالفراد  15  لجنة المحافظه  الرصافه

  معهمعديد المسئولين واالفراد  200  كل االختصاصات ومسئولي المواقع   -9 -مواقع الرصافه

   معهمعديد المسئولين واالفراد  15  ة المحافظهلجن  ديالي

  معهمعديد المسئولين واالفراد  50  كل االختصاصات ومسئولي المواقع  -2 -مواقع ديالي

   معهمعديد المسئولين واالفراد  15  لجنة المحافظه  كركوك

  معهمعديد المسئولين واالفراد  50  كل االختصاصات ومسئولي المواقع  -4- مواقع كركوك

   معهمعديد المسئولين واالفراد  15  لجنة المحافظه  لموصلا

  معهمعديد المسئولين واالفراد  20  كل االختصاصات ومسئولي المواقع  -2 -مواقع الموصل

 عديد المسئولين واالفراد معهم  11  لجنة المنطقه  المنطقه الوسطى

  معهمعديد المسئولين واالفراد  15  لجنة المحافظه   الحله

  معهمعديد المسئولين واالفراد  100  كل االختصاصات ومسئولي المواقع  -4- حلهمواقع ال

  معهمعديد المسئولين واالفراد  15  لجنة المحافظه  الديوانيه

  معهمعديد المسئولين واالفراد  60  كل االختصاصات ومسئولي  المواقع  -3- مواقع الديوانيه

  معهمرادعديد المسئولين واالف  15  لجنة المحافظه  كربال

  معهمعديد المسئولين واالفراد  50  كل االختصاصات ومسئولي المواقع  -2- مواقع كربال

  معهمعديد المسئولين واالفراد  15  لجنة المحافظه  النجف

  معهمعديد المسئولين واالفراد  50  كل االختصاصات ومسئولي المواقع  -2- مواقع النجف

 عديد المسئولين واالفراد معهم  11  لجنة المنطقه  المنطقه الجنوبيه

  معهمعديد المسئولين واالفراد  15  لجنة المحافظه  البصره

  معهمعديد المسئولين واالفراد  140  كل االختصاصات ومسئولي المواقع  -6- مواقع البصره

  معهمعديد المسئولين واالفراد  15  لجنة المحافظه  الناصريه

  معهمعديد المسئولين واالفراد  60  لي المواقعكل االختصاصات ومسئو  -3-مواقع الناصريه
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  معهمعديد المسئولين واالفراد  15  لجنة المحافظه  العماره

  معهمعديد المسئولين واالفراد  70  كل االختصاصات ومسئولي المواقع  -2- مواقع العماره

  معهمعديد المسئولين واالفراد  15  لجنة المحافظه  الكوت

  معهمعديد المسئولين واالفراد  75  تصاصات ومسئولي المواقعكل االخ  -3- مواقع الكوت

  معهمعديد المسئولين واالفراد  15  لجنة المحافظه  السماوه

 عديد المسئولين واالفراد معهم  40  كل االختصاصات ومسئولي المواقع  -2-مواقع السماوه

  المجموع=   1513    

        

        

        

        

        

 ير دقيقههذه االرقام غ: مالحظه 
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 بسمه تعالى

  ) :ب ( التشكيل الدفاعي 
  

    :التشكيل . م

  )صباح  (         اداري ومالي 

   )وثالث مساعدين (         معاون ثقافي 

   )مع ثالث مساعدين (         معاون اجتماعي 

          معاون عشائر

  ) اتصاالت / مسعف/ د عدي/دعم( اركان اداري        

         المعلومات 

  )ابو كوثر (         معاون عسكري 

  )فاروق . الف يعاونه ش.م ( ..)الحله/ الديوانيه/ كربال/ النجف ( ):الوسط  ( منطقة امير المؤمنين        

  ..... )الف يعاونه .م ( )السماوه /الكوت/ الناصريه/العماره/البصره( ) :الجنوب (  منطقة العباس        

   الرصافه وديالي .م) (  سامرا/موصل/كركوك/ديالي/ الرصافه/ الكرخ(  : )الشماليه  (   منطقة الكاظمين      

  )  الف في الشماليه .الكرخ وكركوك م.م) ( وسامرا والموصل ابو كوثر                                         
 
  عسكري .م: المنطقة  .م

  اداري ومالي            
  )وثالث مساعدين ( معاون ثقافي            

  )مع ثالث مساعدين ( عاون اجتماعي            م

   معاون عشائر           

  ) اتصاالت / مسعف/ د عدي/دعم(        اركان اداري   

           المعلومات  

              المحافظات
 
  )حسب حجم عديد المحافظه ( : محافطه . م

          اداري ومالي

   )اتصاالت / مسعف/ د عدي/دعم(       اركان اداري  

          معاون ثقافي
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          معاون اجتماعي 

          المعلومات

  على ان يعين ضابط لكل محافظه التي يزيد عدد مجاميعها حسب حجم العديد في المحافظه (         ضابط مساعد

  )                        عن اربع 

  المجموعات في المحافظه حسب الحاجهعددو كحد متوسط عنصر25مجموعه ال  عديد       

  

  

  :مجموعه . م

   )1رشاش عدد / 4صواريخ وهاون عدد  ( 5فريق أ عددهم .      م

   )1اتصاالت/1قناص/2ب ك س/2اربيجي/3هندسه ( 10المجموعه عددها .فريق ب هو م.       م

  )1مسعف/1قناص/2ب ك س/2اربيجي/3هندسه( 10المجموعه عددهم .فريق ج هو نائب م.     م 
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  )باء ( جدول عديد تشكيل 

  مالحظات  العدد  االختصاص  المكان
  عديد المسئولين واالفراد معهم  26  اللجنه المركزيه   الرئيسي

 عديد المسئولين واالفراد معهم  21  لجنة المنطقه  المنطقه الشماليه

  معهم المسئولين واالفرادعديد  16  لجنة المحافظه  الكرخ

  معهمعديد المسئولين واالفراد  1000  المجاميعكل االختصاصات ومسئولي    الكرخمجاميع

  معهمعديد المسئولين واالفراد  18  لجنة المحافظه  الرصافه

  معهمعديد المسئولين واالفراد  1000  المجاميعكل االختصاصات ومسئولي   الرصافهمجاميع 

  معهمعديد المسئولين واالفراد  14  افظهلجنة المح  ديالي

  معهمعديد المسئولين واالفراد  1000  المجاميعكل االختصاصات ومسئولي   مجاميع ديالي

  معهمعديد المسئولين واالفراد  9  لجنة المحافظه  كركوك

  معهمعديد المسئولين واالفراد  200  المجاميعكل االختصاصات ومسئولي   مجاميع كركوك

  معهمعديد المسئولين واالفراد  9  نة المحافظهلج  الموصل

  معهمعديد المسئولين واالفراد  100  المجاميعكل االختصاصات ومسئولي   مجاميع الموصل

   9    سامراء

  معهمعديد المسئولين واالفراد  100  المجاميعكل االختصاصات ومسئولي   مجاميع سامراء

 عديد المسئولين واالفراد معهم  21  لجنة المنطقه  المنطقه الوسطى

  معهمعديد المسئولين واالفراد  11  لجنة المحافظه  الحله

  معهمعديد المسئولين واالفراد  400  كل االختصاصات ومسئولي   مجاميع الحله

  معهمعديد المسئولين واالفراد  9  لجنة المحافظه  الديوانيه

  معهم واالفرادعديد المسئولين  100  كل االختصاصات ومسئولي   مجاميع الديوانيه

  معهمعديد المسئولين واالفراد  9  لجنة المحافظه  كربال

  معهمعديد المسئولين واالفراد  250  كل االختصاصات ومسئولي   مجاميع كربال

  معهمعديد المسئولين واالفراد  9  لجنة المحافظه  النجف

م معهعديد المسئولين واالفراد  50  كل االختصاصات ومسئولي   مجاميع النجف  

 عديد المسئولين واالفراد معهم  21  لجنة المنطقه  المنطقه الجنوبيه

  معهمعديد المسئولين واالفراد  12  لجنة المحافظه  البصره

  معهمعديد المسئولين واالفراد  500  كل االختصاصات ومسئولي   مجاميع البصره



 9

  معهمعديد المسئولين واالفراد  9  لجنة المحافظه  الناصريه

  معهمعديد المسئولين واالفراد  50  كل االختصاصات ومسئولي   اصريهمجاميع الن

  معهمعديد المسئولين واالفراد  9  لجنة المحافظه  العماره

  معهمعديد المسئولين واالفراد  50  كل االختصاصات ومسئولي   مجاميع العماره

  معهمعديد المسئولين واالفراد  11  لجنة المحافظه  الكوت

  معهمعديد المسئولين واالفراد  400  االختصاصات ومسئولي كل   مجاميع الكوت

  معهمعديد المسئولين واالفراد  9  لجنة المحافظه  السماوه

  معهمعديد المسئولين واالفراد  100  كل االختصاصات ومسئولي    السماوهمجاميع

  المجموع=   5552    

        

        

        

 هذه االرقام غير دقيقه: مالحظه 

  

  

  

   التشكيالت العسكريهجدول عديد

  المالحظات  العدد  التشكيل
  من المركزي الى المنطقه والمحافظات والمواقع واالختصاصات  1513  تشكيل الف

  من المركزي الى المنطقه والمحافظات والمواقع واالختصاصات  5552  تشكيل باء

  من المركزي الى المنطقه والمحافظات واالختصاصات  250  التشكيل الخاص

    7315  موعالمج
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 بسمه تعالى

   :التشكيل الخاص 
   مجاهد كمرحله اولى قابله للزياده حسب تطور التشكيل ومهامه250العديد الكلي 

  

  ابو لقاء :التشكيل .م

      عديد ووقائي 

  ) ساتر/ نقل/ تخزين/ مخابئ(     الدعم 

  التدريب     

  )كيماوي /  ميكانيكمنسق/ الكترونيك منسق(فني     

  * )كامري*معلومات خاصه / تنصت خاص(   معلومات   

      جوي

      بحري

      منطقة بغداد

      منطقة الجنوب 

      منطقة الوسط  

  ملف االستشهاديين.     م

  

  :المنطقه . م

  )فصيل استشهاديين / فصيل خاص  (  قوه خاصه.    م

  )موجه / مباشر  ( ضد الدروع .    م

  الهندسه .     م

  الدفاع الجوي .     م

  صواريخ ومدفعيه .    م
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  جدول الدورات
  مالحظات  الدوره الخاضع لها  التشكيل  العدد  نوع الدوره  االختصاص

   بالشهر50على ان ياتي   -  الف  600  مقاتل  مشاة

   بالشهر100على ان ياتي   -  باء  1200  مقاتل  مشاة

  على ان تكون على دفعتين   مقاتل  الف  30  موقع.م  مشاة

   في كل دوره15  مقاتل  الف  120  قنص  شاةم

  في النصف الثاني من السنه  مقاتل   باء  60  قنص  مشاة

   ) برنامج رياضي ( في كل دوره30  - -  الف  90  قوة خاصه  مشاة

   في كل دوره15  --  الف  105  عنصر   اسناد

  ) دورات3(  في كل دوره15  عنصر اسناد  الف  45  اختصاص موقع  اسناد

  )دورتان(  في كل دوره15  عنصر او موقع اسناد  الف  30  رادارة نا  اسناد

   في كل دوره25  - -  باء  200  عنصر  اسناد

  دوره واحده  عنصر  باء  25  امر قطعه  اسناد

  دوره واحده  عنصر او امر قطعه  باء  20  ادارة نار   اسناد

   في كل دوره25  - -  الف  100  عنصر  هندسه

   في كل دوره25  عنصر هندسه  الف  50  هندسة موقع  هندسه

   في كل دوره25  - -  باء  160  عنصر  هندسه

  دوره واحده اخر السنه  عنصر   باء  30  هندسه.م  هندسه

   في كل دوره25   مقاتل   الف  75  معلومات. م  المعلومات 

  دوره واحده  مقاتل  باء  25  معلومات .م  المعلومات 

   في كل دوره15  مقاتل  خاص  45  مباشر وموجه  ضد الدروع

  دوره واحده  عنصر اسناد  خاص  15  ادارة نار  اسناد

  دوره واحدهمقاتل  خاص  15  عنصر  دفاع جوي

  دوره واحدهمقاتل  خاص  15  عنصر  بحري

  المجموع=     3055    
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   المطلوبهجدول االسلحه
   باءالتشكيل  الف التشكيل 

 
  مالحظات  العتاد  العدد  العتاد العدد  نوع السالح

            مسدس

            كلشن

            12،7ناص ق

            قناص دراغانوف

            

            16ام 

            ب ك س

            اربيجي

            ملم60هاون 

             ملم81هاون 

             ملم120هاون 

            ملم107صواريخ 

            صواريخ غراد

            صواريخ نور

            1صواريخ حيدر

            2حيدر 

            فانغارد

            طنطل

            107راجمات 

            راجمات غراد
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  جدول الماليه على التشكيالت
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