
 المحافظة الفترة  الجهة المنظمة اسم المعرض  ت
 المعارض لتنظيم االهرامات للتسوق  العمارة مهرجان  .1

 بيراميدس - الدولية
 ميسان 23/1-3/2/2020

مؤتمر ومعرض البصرة الدولي للنفط   .2
 والغاز

شركة بيراميدس المصرية لتنظيم 
 المعارض الدولية

 البصرة 3-5/2/2020

 للتسوق  شرفاال النجف مهرجان  .3
 (الثالثة الدورة)

 للمعارض العارض شركة
 التجارية والوكاالت والمؤتمرات

 المحدودة

 النجف االشرف 20/2-6/3/2020

مؤتمر ومعرض ميسان الدولي السابع   .4
 للطاقة واالعمار واالستثمار 

لالعالن الصقر الذهبي شركة 
والدعاية والنشر وتنظيم واقامة 

 المعارض والمؤتمرات

 ميسان 23-26/2/2020

شركة بيراميدس المصرية لتنظيم  مهرجان البصرة السادس للتسوق   .5
 المعارض الدولية

 البصرة 24/3-3/4/2020

 الدولي االول معرض ذي قارمؤتمر و   .6
 عمار واالستثمارللطاقة واال

لالعالن الصقر الذهبي شركة 
والدعاية والنشر وتنظيم واقامة 

 المعارض والمؤتمرات

 ذي قار 6-9/4/2020

 السليمانية 20/4/2020-10 شركة اطلس االصيل مهرجان الربيع   .7

مؤتمر ومعرض العراق السابع   .8
 للصحة

شركة بيراميدس المصرية لتنظيم 
 المعارض الدولية

 البصرة 2020نيسان    

معرض اريبل الدولي الرابع   .9
 2020عشر

 اربيل 25/9/2020-21 العراق - IFPشركة 

 السليمانية 23/11/2020-14 شركة اطلس االصيل كتابالمعرض الدولي لل  .11

 المعارض لتنظيم االهرامات) للتسوق  لثالثا الموصل مهرجان  .11
 (بيراميدس - الدولية

 الموصل 14-24/11/2020

 2121لعام  كردستان( إقليمخارج ارض المعرض )المحافظات/  إقامتهاعارض التي من المزمع الم

 



 

 

 www.fairs.iq نياالطالع على جدول المعارض المتخصصة المعدل والمحدث عن طريق زيارة موقع شركتنا االلكترو  باإلمكان
 1/12/2019قسم المعارض الداخلية / شعبة المعارض المتخصصة 

 

شركة بيراميدس المصرية لتنظيم  للتسوق  الثاني تكريت مهرجان  .12
 المعارض الدولية

 تكريت 17-27/11/2020

مؤتمر ومعرض البصرة الدولي للنفط   .13
 والغاز

شركة بيراميدس المصرية لتنظيم 
 المعارض الدولية

 البصرة 5-7/12/2020

المعرض الدولي للزراعة والصناعات   .14
 الزراعية

 السليمانية 13/12/2020-10 شركة اطلس االصيل

 السليمانية 23/12/2020-21 شركة اطلس االصيل     المعرض الدولي للمنتوجات االيرانية  .15
*معرض االغذية والمشروبات السابع   .16

 بصرة اجرو فود 
* المعرض الدولي الرابع عراق ستايل 

للمالبس الجاهزة والجلود وفرش 
 المنازل والمفروشات والفنادق 

* معرض العراق السابع للبالستك 
والبتروكيمياويات والورق والطباعة 

 5pوالتغليف 

 
 
 

تنظيم شركة بيراميدس المصرية ل
 المعارض الدولية

 
 
 
 
 2020خالل العام 

 
 
 
 

 البصرة

شركة السدرة للمعارض  معرض االنبار الثاني للتسوق   .17
والمؤتمرات العامة محدودة 

 المسؤولية

 االنبار 2020خالل العام 
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