
 

 9102المعارض المتخصصة التي تقام على ارض معرض بغداد الدولي لعام 

 القاعةرقم  الفترة الجهة المنظمة المعرض اسم  ت
شخكة مجيخيت بخوزة هاي  السعخض التخرري لرشاعات الجمهد اإليخاني  .1

 نساشيكاهي االيخانية

32-35/2/312: 2: 

شخكة مجيخيت بخوزة هاي  تخرري لمدجاد والسهكيت االيخانيالسعخض ال  .2
 نساشيكاهي االيخانية

5-8/3/312: 2: 

اتحاد الشاشخين العخاقيين  :312تاب لعام معخض الك  .3
بالذخاكة مع شخكة صجى 

 العارف

8-29/3/312: 3 

شخكة زهخة االوركيج  معخض سهق الدفخ العخاقي   .4
 لتشظيم السعارض

27-29/3/312: 6 

 األعسالشخكة ارض  معخض ومؤتسخ صشع في العخاق الخابع  .5
 لتشظيم السعارض 

3-7/3/1029 4 

تخرري لمكهخباء ومحطات التهليج لاسعخض ال  .6
 والرشاعات الستعمقة اإليخاني

شخكة مجيخيت بخوزة هاي 
 نساشيكاهي االيخانية

5-8/4/312: 2: 

الذخكة الستحجة لتشظيم  معخض األمن والجفاع والرشاعات الحخبية العخاقية  .7
 السعارض 

:-23/4/312: 3 

االنتاج معخض الدراعة الحادي عذخ لسعجات السكششة و   .8
الغحاء )أسبهع الدراعة الحادي  -الدراعي والحيهاني

 عذخ(

شخكة مجج االعسال 
لتشظيم السؤتسخات 

 والسعارض السحجودة 

25-32/4/312: 8 

شخكة السدل لمدفخ  ممتقى الدياحة العخاقي الخابع  .9
 والدياحة

36-38/4/312: 5 

السعخض التجاري الدادس عذخ لمجول االعزاء في   .11
 سة التعاون االسالميمشظ

الذخكة العامة لمسعارض 
والخجمات التجارية 

 العخاقية

8-24/5/312: 3 

11.    معخض متخرص بالدراعة وترشيع وتعبئة الغحاء
السعجشات  –السكهنات الغحائية  –والسذخوبات 

  Messeشخكة
Fairtrade االلسانية 

 6و 5 :26-28/5/312



 (.Iraq Agrofoodواالغحية ) -والحمهيات

  معخض متخرص بالبالستك والطباعة والتغميف
(Iraq plastprintpack) 

بالذخاكة مع شخكة ارض 
 الهطن لتشظيم السعارض

شخكة مجيخيت بخوزة هاي  السعخض التخرري لمدجاد اليجوي اإليخاني   .12
 نساشيكاهي االيخانية

26-31/5/312: 2: 

شخكة مجج االعسال  IEEمعخض ومؤتسخ طاقة العخاق الدادس   .13
لتشظيم السؤتسخات 
 والسعارض السحجودة

 28و  27 :33-35/5/312

الجولي الدشهي الثاني لمخجمات والسؤتسخ السعخض    .14
 الرحية الذاممة

وشخكة  األعسالارض 
 بغجاد

  9و 8 :36-38/5/312

السؤتسخ والسعخض الجولي الثالث بغجاد لمشفط والغاز   .15
(4rd Baghdad oil &gas) 

 

شخكة بيخاميجس السرخية 
لتشظيم السعارض الجولية 

 العخاق -

  :312ايار /

شخكة مجيخيت بخوزة هاي  السعخض التخرري لمخجمات الفشجقية اإليخاني  .16
 نساشيكاهي االيخانية

21-24/7/312: 2: 

السعخض والسؤتسخ الستخرص بالبشاء وإعادة إعسار   .17
 يمج(العخاق )عخاق ب

شخكة األهخامات لتشظيم 
السعارض الجولية 

 )بيخاميجس(

22-25/7/312:  

شخكة مجيخيت بخوزة هاي  السعخض التخرري لمدراعة والتجهيدات الدراعية    .18
 نساشيكاهي االيخانية

28-31/7/312: 2: 

السعخض التخرري لمسهاد الغحائية واأللبان   .19
 والسذخوبات اإليخاني

خوزة هاي شخكة مجيخيت ب
 نساشيكاهي االيخانية

35-38/7/312: 2: 

مؤسدة أخبار اليهم  الجورة الثانية معخض السشتجات السرخية  .21
 السرخية

31-41/9/312:  

 األعسالشخكة ارض  اإلماراتمعخض صشع في   .21
وشخكة بغجاد لتشظيم 

 السعارض

2-6/:/312:  

ة العامة لمسعارض الذخك :312لسعخض بغجاد الجولي  57الجورة   .22
والخجمات التجارية 

 العخاقية

2-21/22/312:  



معخض ومؤتسخ تكشمهجيا السعمهمات واالتراالت   .23
(GTX-Iالخابع ) 

 األعسالشخكة ارض 
 لتشظيم السعارض 

:-23/23/312:  

* معخض العخاق الخابع لمسالبذ الجاهدة والجمهد   .24
 الفشادقوالسفخوشات ومدتمدمات الفخش والسشازل و 

 * معخض العخاق الثالث لالغحية والسذخوبات 
* معخض العخاق الدادس لمبتخوكيسياويات والطباعة 

 والهرق والتغميف 
 * السؤتسخ والسعخض الجولي الدادس لمرحة

 عخاق اوته شه* 
 

 
 

شخكة بيخاميجس السرخية 
 لتشظيم السعارض الجولية

 
 

27-2:/23/312: 
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