.http://www.cabinet.iq/موقع مجلس الوزراء
http://www.e-rim.com/index.1.htmlموسوعة جمهورية العراق لالعالم
http://www.nmc.gov.iq/مكتب االعالم الوطني العراقي
http://www.mofa.gov.iq/ab/Default.aspxوزارة الخارجية
. http://www.imnsr.com/المنطقة الجنوبية-شبكة اإلعالم العراقي
http://www.mot.gov.iq وزارة التجارة
http://www.moo-iraq.com/ar/index.phpوزارة النفط
http://www.soc.gov.iq/شركة نفط الجنوب
http://moc.oil.gov.iq/شركة نفط ميسان
http://somooil.gov.iq/ar/شركة نفط سومر
http://www.iotc-basra.com/شركة ناقالت النفط العراقية
http://www.opc.oil.gov.iq/index.php#شركة انابيب النفط
http://gfc.oil.gov.iq/News_Sector.php?ID=17شركة تعبئه الغاز
http://www.noc.gov.iq/arabic_vr/hompage_ar.htmشركة نفط الشمال
http://www.moelc.gov.iqوزارة الكهرباء
http://mohesr.gov.iq/وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
http://www.rddiraq.com/rdd/دائرة البحث والتطوير
الجنة العليا لتطويرالتعليم في العراق
http://www.kurdistan-parliament.org/موقع برلمان كردستان
المفوضية العليا لالنتخابات في العراق
http://ihec.iq/ar/
http://www.ihec-iq.com/ar
http://humanrights.parliament.iq/المفوضية العليا لحقوق االنسان
http://www.parliament.iq/لمجلس النواب العراقي
http://www.mowr.gov.iqوزارة الموارد المائية
http://www.zeraa.gov.iq/ar/index.phpوزارة الزراعة
http://www.industry.gov.iq/arab/index.phpوزارة الصناعة والمعادن
http://www.moc.gov.iq/demo/index.phpوزارة االتصاالت
http://www.cbi.iq/arabic/index.htmlالبنك المركزي العراقي
http://www.mmpw.gov.iq/وزارة البلديات واالشغال العامة
وزارة الصحة دائرة التخطيط
http://www.moh.gov.iq/arabicوزارة الصحة
/http://www.moi.gov.iqوزارة الداخلية
https://www.moi-jobs-iq.org/موقع التطوع للداخلية
http://www.mop.gov.iq/mop/وزارة التخطيط
http://www.momd.gov.iq/وزارة الهجرة والمهجرين
http://www.igmoi.gov.iq/arabic/index.phpمكتب المفتش العام وزارة الداخلية
http://www.inis-iraq.comجهاز المخابرات الوطني العراقي

http://www.tourismiq.com/index.phpوزارة السياحة واالثار العراقية
http://www.mocul.gov.iq/وزارة التقافة
http://dofarts.net/دائرة الفنون التشكيلية
http://www.moys.gov.iq/وزارة الشباب والرياضة
http://web.krg.org/حكومة إقليم كردستان
http://www.pcc.iqهيئة دعاوى الملكية
http://www.nazaha.iq/هيئة النزاهة
http://www.ncajustice.iq/هيئة المسائلة والعدالة
http://www.uobaghdad.edu.iq/جامعة بغداد
http://www.molsa.gov.iq/وزارة العمل والشئون
http://www.mof.gov.iq/default.aspxوزارة المالية
http://www.d-raqaba-m.iq/pages_ar/home.aspxديوان الراقبة المالية
http://www.motrans.gov.iq/arabic/ وزارة النقل والموصالت
http://www.moj.gov.iq/وزارة العدل
http://www.mod.mil.iq/ وزارة الدفاع
http://www.rasheedbank.gov.iq/ads.htm مصرف الرشيد
http://www.agriculturalbank.gov.iq/decleration_ar.htmالمصرف الزراعي العراقي
http://www.indbk.gov.iq/المصرف الصناعي
http://www.nic.gov.iq/index.htmشركة التامين الوطنية
http://www.icci.edu.iq/الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية
http://www.uomustansiriyah.edu.iq/جامعة المستنصرية
) http://www.iubaghdad.edu.iq/ الجامعة العراقية (االسالمية سابقا
http://www.nahrainuniv.edu.iq/ar/جامعة النهرين
http://www.coalrafidain.edu.iq/كلية الرافدين
http://www.uotechnology.edu.iq/الجامعة التكنولوجية
http://www.meteoseism.gov.iq/arabic/الهيئة العامة النواء الجوية والرصد الزلزالي
http://www.isc.gov.iq/هيئة االوراق المالية
http://www.alsabaah.iq/ جريدة الصباح
http://www.muc.edu.iq/ كلية المنصور الجامعة
http://www.amanatbaghdad.gov.iq/ أمانة بغداد
http://www.baghdad.gov.iq/مجلس محافظة بغداد
http://www.geca.gov.iq/arabic/المشاة العامة للطيران المدني
http://www.most.gov.iq/ وزارة العلوم والتكنولوجية
http://www.iraqja.iq مجلس القضاء االعلى
http://www.iraq-smart.com/coursesa.htmlشركة البطاقة الذكية
وزارة التربية الموقع الصحيح لكن في صيانة
http://www.moedu.gov.iq/
http://www.fte.edu.iq/ هيئه التعليم التقني

http://www.moen.gov.iq/وزارة البيئة
http://www.humanrights.gov.iq/وزارة حقوق االنسان
http://www.alshuhadaa.com/مؤسسة الشهداء
http://www.ppf.gov.iq/default.aspxمؤسسة السجناء السياسيين
http://www.tax.mof.gov.iq/الهيئة العامة للضرائب
http://cosit.gov.iqالجهاز المركزي لالحصاء
) http://www.unicef.org/arabicاألمم المتحدة (اليونسيف
http://www.cmc.iq/ar/هيئة االعالم واالتصاالت
http://www.scrdiraq.com/دائرة البعثات والعالقات الثقافية
http://www.moch.gov.iq/وزارة االعمار واالسكان
http://www.investpromo.gov.iq/index.php?id=146الهيئة الوطنية لالستثمار
http://www.isciraq.com/الشركة العامة لنظم المعلومات
http://www.gsc-iraq.com/ahome.aspxالشركه العامه للمنظومات
وكالة كل االخبار العراقية,
http://imn.iq/news/economics/شبكة االعالم العراقي
http://www.ina-iraq.net/news/local/index.1.htmlوكالة االنباء العراقية المستقلة
http://al-iraqnews.net/new/وكاله انباء االعالم العراقي واع
http://nasiriaelc.com/جريدة الناصرية االكترونية
http://nasiriyah.org/ara/شبكة اخبار الناصرية
http://www.basraelc.com/news.php?action=list&cat_id=45جريدة البصرة االكترونية
http://www.dananernews.com/وكالة دنانير
http://www.ninanews.com/arabic/index.aspوكالة نينا االخبارية

