
 
 

 8102المعارض المتخصصة التي تقام على ارض معرض بغداد الدولي لعام 
 

 الفترة رقم القاعة الجهة المنظمة اسم المعرض  ت

شركة ارض االعمال لتنظيم  معرض ومؤتمر صنع في العراق الثالث  .1
 المعارض

2و  7  01-02/0/8102 

اتحاد غرف الصناعة  (صنع في سوريا)معرض خان الحرير   .2
 السورية 

7،1،7 7-00/8/8102 

معرض الجمهورية االيرانية االسالمية   .3
 التخصصي الرابع 

 01/8/8102-08 8 شركة مجد شمس العراق 

معرض األمن والدفاع والصناعات   .4
 الحربية العراقية

يم الشركة المتحدة لتنظ
 المعارض 

8 01-01/1/8102 

معرض الزراعة العاشر لالنتاج الزراعي   .5
 والحيواني 

 80/1/8102-07 7 لتنظيم  األعمالشركة مجد 

معرض  ومؤتمر الخدمات الصحية   .6
 (HIME)التخصصية 

لتنظيم  األعمالشركة ارض 
 المعارض

 07/1/8102-01 9و 2و1

كة زهرة االوركيد لتنظيم شر  (ITM)معرض سوق السفر العراقي   .7
 المعارض

7 81-81/1/8102 

 2/7/8102-89/1 8 اتحاد الناشرين العراقيين معرض الكتاب  .8
معرض العراق الدولي للتربية والرعاية *  .9

 الخاصة 
 معرض العراق الدولي للتعليم*

المعارض  إلقامةشركة الرؤية 
 والمؤتمرات

9 11/1-8/7/8102 

اقة العراق الخامس معرض ومؤتمر ط  .11
IEE 

 7/7/8102-8 07و01 لتنظيم المعارض األعمالمجد 

 معرض المنتجات االردنية   .11
 (صنع في االردن)

شركة التميمي للمعارض 
 الدولية االردنية

9 02-87/7/8102 

لوجيا المعلومات و معرض ومؤتمر تكن  .12
 (  GTX-I)واالتصاالت 

شركة ارض األعمال لتنظيم 
 المعارض

 0/7/8102 – 87/1 2و  7
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13.   
 المعرض الصحي الشامل 

شركة العارض لتنظيم المعارض 
 والمؤتمرات

شركة الهيبة لتنظيم المعارض 
 والمؤتمرات

 
7 

 

 
82-11/1/8102 

 1 مؤسسة أخبار اليوم معرض المنتجات والصناعات المصرية   .14
 

10/2-01/9/8102 

نفط عراق لل دوليالمعرض والمؤتمر ال*  .15
 – 4th Iraq oil &gasبغداد  –والغاز 

Baghdad  
معرض عراق بيلد السادس للبناء *

واالعمار والبنية التحتية والمكائن 
اعمار المحافظات المحررة ) والمعدات 

 (اولوية وطنية 
 Made in)معرض الصناعات التركية *

Turkey) 
 

 
 
 
 

شركة بيراميدس المصرية 
 يم المعارض الدولية لتنظ

 
 
 
7 

 

 
 
 
 
 

1-2/9/8102 

الملتقى الدولي العشرين للسياحة العربية   .16
 السعودي والعمرة

لتنظيم المعارض  شركة اسفار
بالتعاون مع الهيئة  وادارتها

 العليا للحج والعمرة

9و  2   
 

89-11/9/8102 

17.   
 المعرض الزراعي الغذائي

 
المجموعة العالمية لخدمات 

 ظيم المعارضتن

7 2-00/01/8102 

الشركة العامة للمعارض  لمعرض بغداد الدولي ( 71)الدورة   .18
 والخدمات التجارية العراقية

 01-09/00/8102 

 المعرض الوطني االول للجامعات العراقية   .19
 

 1/08/8102-1 1 شركة الصقر الذهبي 
 

معرض حماية أمن المجتمع للمنظومات   .21
 والمراقبة والسيطرة

 1/08/8102-7 7 شركة مجد االعمال 
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 7/08/8102 07 العراق فانز مهرجان منظم العراق فانز مهرجان  .21
الشركة العامة للمعارض  سوق المنتجات العراقية  .22

 والخدمات التجارية العراقية
 01-01/08/8102 

23.   
معرض العراق الثالث لالغذية * 

 والمشروبات 
اق السادس معرض العر * 

للبتروكيمياويات والطباعة والورق 
 والتغليف 

المؤتمر والمعرض الدولي السادس *
 للصحة

 

 
 

شركة بيراميدس المصرية 
 لتنظيم المعارض الدولية

  
 

01-09/08/8102 

 معرض العراق للبناء واالعمار*  .24
 معرض العراق للكهرباء والطاقة*
معرررررررررض ومررررررررؤتمر اعررررررررادة اعمررررررررار *

 محررةالمحافظات ال

المجموعة العالمية لخدمات 
 تنظيم المعارض

خالل شهر كانون  
 االول
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