
 

 9102المعارض المتخصصة التي تقام على ارض معرض بغداد الدولي لعام 

 القاعةرقم  الفترة الجهة المنظمة المعرض اسم  ت
شركة مديريت بروزة هاي  المعرض التخصصي لصناعات الجلود اإليراني  .1

 نماشيكاهي االيرانية

12-12/2/1122 22 

شركة مديريت بروزة هاي  تخصصي للسجاد والموكيت االيرانيالمعرض ال  .2
 نماشيكاهي االيرانية

2-7/1/1122 22 

اتحاد الناشرين العراقيين  1122تاب لعام معرض الك  .3
بالشراكة مع شركة صدى 

 العارف

7-21/1/1122 1 

شركة زهرة االوركيد  معرض سوق السفر العراقي   .4
 لتنظيم المعارض

21-21/1/1122 5 

 األعمالشركة ارض  معرض ومؤتمر صنع في العراق الرابع  .5
 لتنظيم المعارض 

3-7/3/1029 3-1 

تخصصي للكهرباء ومحطات التوليد ال معرضال  .6
 والصناعات المتعلقة اإليراني

شركة مديريت بروزة هاي 
 نماشيكاهي االيرانية

2-7/3/1122 22 

 شؤون قسم/ الوزير مكتب العراقية للمرأة نوعي معرض  .7
 تمكين شعبة/ المواطنين
 العراقية المرأة

1-21/3/1122  

الشركة المتحدة لتنظيم  لحربية العراقيةمعرض األمن والدفاع والصناعات ا  .8
 المعارض 

2-21/3/1122 1 

معرض الزراعة الحادي عشر لمعدات المكننة واالنتاج   .9
أسبوع الزراعة الحادي )الغذاء  -الزراعي والحيواني

 (عشر

شركة مجد االعمال 
لتنظيم المؤتمرات 

 والمعارض المحدودة 

22-12/3/1122 7 

11.    الكبارمعرض الثالثة(BIG 3) 
 /السيارات والمكائن/تقنيات واجهزة مكافحة المتفجرات

 معرض الشركات الصينية
 

شركة ارض الوطن 
للمعارض والمؤتمرات 

 الدولية

27-11/3/1122  



 للسفر المسل شركة الرابع العراقي السياحة ملتقى  .11
 والسياحة

12-15/3/1122 2 

االعضاء في المعرض التجاري السادس عشر للدول   .12
 منظمة التعاون االسالمي

الشركة العامة للمعارض 
والخدمات التجارية 

 العراقية

7-23/2/1122 1 

13.   الغذاء وتعبئة وتصنيع بالزراعة متخصص معرض 
 المعجنات – الغذائية المكونات – والمشروبات
 (.Iraq Agrofood) واالغذية -والحلويات

 والتغليف والطباعة بالبالستك متخصص معرض 
(Iraq plastprintpack) 

  Messeشركة
Fairtrade االلمانية 

 ارض شركة مع بالشراكة
 المعارض لتنظيم الوطن

 5و 2 25-27/2/1122

شركة مديريت بروزة هاي  المعرض التخصصي للسجاد اليدوي اإليراني   .14
 نماشيكاهي االيرانية

25-11/2/1122 22 

شركة مجد االعمال  IEEالسادس معرض ومؤتمر طاقة العراق   .15
لتنظيم المؤتمرات 
 والمعارض المحدودة

 27و  21 11-12/2/1122

الدولي السنوي الثاني للخدمات والمؤتمر المعرض    .16
 الصحية الشاملة

وشركة  األعمال ارض
 بغداد

  1و 7 15-17/2/1122

المؤتمر والمعرض الدولي الثالث بغداد للنفط والغاز   .17
(3rd Baghdad oil &gas) 

 

شركة بيراميدس المصرية 
لتنظيم المعارض الدولية 

 العراق -

  1122/ايار 

شركة مديريت بروزة هاي  المعرض التخصصي للخدمات الفندقية اإليراني  .18
 نماشيكاهي االيرانية

21-23/1/1122 22 

عادة إعمار   .19 المعرض والمؤتمر المتخصص بالبناء وا 
 (يلدعراق ب)العراق 

شركة األهرامات لتنظيم 
المعارض الدولية 

 (بيراميدس)

22-22/1/1122  

شركة مديريت بروزة هاي  المعرض التخصصي للزراعة والتجهيزات الزراعية    .21
 نماشيكاهي االيرانية

27-11/1/1122 22 

المعرض التخصصي للمواد الغذائية واأللبان   .21
 والمشروبات اإليراني

روزة هاي شركة مديريت ب
 نماشيكاهي االيرانية

12-17/1/1122 22 

  31/1/1122-11 اليوم أخبار مؤسسة الثانية الدورة المصرية المنتجات معرض  .22



 المصرية

 األعمالشركة ارض  اإلماراتمعرض صنع في   .23
وشركة بغداد لتنظيم 

 المعارض

2-5/2/1122  

ة العامة للمعارض الشرك 1122لمعرض بغداد الدولي  21الدورة   .24
والخدمات التجارية 

 العراقية

2-21/22/1122  

معرض ومؤتمر تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت   .25
(GTX-I )الرابع 

 األعمالشركة ارض 
 لتنظيم المعارض 

2-21/21/1122  

معرض العراق الرابع للمالبس الجاهزة والجلود *   .26
 الفنادقوالمفروشات ومستلزمات الفرش والمنازل و 

 معرض العراق الثالث لالغذية والمشروبات * 
معرض العراق السادس للبتروكيمياويات والطباعة * 

 والورق والتغليف 
 المؤتمر والمعرض الدولي السادس للصحة* 

 عراق اوتو شو* 
 

 
 

شركة بيراميدس المصرية 
 لتنظيم المعارض الدولية

 
 

21-22/21/1122 

 

27.   
 يةسوق المنتجات العراق

الشركة العامة للمعارض 
والخدمات التجارية 

 العراقية

تم تأجيله الى العام 
بداًل من الموعد  1122
ابق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالس
21-23/21/1121 

 

 (2x2)معارض دولية متخصصة   .28
 معرض المواد الغذائية والمعدات والمستلزمات المرتبطة به )

 -الصناعات العامة صناعة السيارات الطباعة معرض 
والتغليف صناعة البالستك والبتروكيماويات المواد المنزلية 

 (واالثاث

 
 

 شركة مجد شمس العراق

ق ــــــــــابـــــــالموعد الس
لم و  22-22/1/1122

يتم تحديد الموعد الجديد 
  بعد

2+7+1+2 

شركة مديريت بروزة هاي  يرانيالمعرض التخصصي للموبليات واالخشاب اال  .29
 نماشيكاهي االيرانية

      الموعد السابق
21-12/1 /1122 

ولم يتم تحديد الموعد 
 الجديد بعد

22 

 www.fairs.iq باالمكان االطالع على جدول المعارض المتخصصة المعدل والمحدث عن طريق زيارة موقع شركتنا االلكتروني
 11/1/1122لمعارض المتخصصشعبة ا/ الداخلية المعارض  قسم
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