1

رشكة TOTO

2

رشكة اجيال بغداد

3

رشكة القاموس

4

رشكة Canon

5

رشكة االنفاس

6

رشكة الفنار

7
8

تكنولوجيا يابانية
لحياة صحية
مقاوالت عامة /الفوم
وااليبوكس
ي
للتجارة العامة
المحدودة
الب للتجارة
راس ر
العامة
للتجارة العامة
المحدودةمواد بناء
دعم المبيعات الدولية

رشكة  united pl^sticsالمتحدة لمنتوجات
البالستك
االيطال
معمل اسو للطابوق والبلوك بيت القرميد
ي
االحمر

9

ر
عل نزار
شكة زين  /ي

10
11

فندق بغداد
رشكة انجيكو

سياحة وفنادق
ر
الماس ادوات
الشاع
ي
احتياطية وكهرباء

12

االمب
معرض ر

13
14

رشكة BOT EKS
الشب للتجارة العامة
رشكة ر

واستباد
تجارة
ر
االنابيب
تجارة خارجية ابواب
انظمة اصدار هويات

15

دار الوارت

16

مدرسة المزايا االهلية
االلبتدائية

اتصاالت

ر
والنش
للطباعة

تربية

بغداد المنصور

7834909760

sales.co@toto-iraq.com

بغداد الباب ر
الش يق

7803333030

www.ajial-baghdad.com

بغداد -الكرادة -ساحة 7901907833
الواثق
بغداد  -شارع الصناعة 7714102857

alkamous.iraq@gmail.com
qasem@aticfzco.ae

اربيل شارع 100
المنطقة الصناعية
بغداد

7515933499

alanfaserbil@yahoo.com

7707891668

Marwan.Alobaidi@alfanar.com

السعودية

9.66505E+11

www.napcounited.com

بغداد الوزيرية مقابل
الفنون الجميلة

7711008580

ith_rkc@yahoo.com

7901901228

Ali.nizar@iq.zain.com

ح
بغداد المنصور ي
المتنب
ري
7708822090
بغداد
النجف شارع المدينة 7739975575
جامع الرحباوي
7902527623

بغداد الشعب
مجشاالسواق
53072853680
تركيا
بغداد المنصور مصور 7901910328
مجدي
االمانة العامة للعتبة 7716633203
الحسينية المقدسة
بابل  /الحلة

7700240844

hotel.baghdad@yahoo.com
7803993090

ameerplast@hotmail.com
Hial@extradoor.com
info@al-shubbar.com
daralwarith@gmail.com

7818372244

17

رشكة خليج المرجان

18

رشكة الطبيعة

19

رشكة السدير

20
21
22

رشكة EARTHLINK
رشكة بب ر ن
ومي
رشكة روعة االبداع

23

رشكة اللواء العالمية

24

رشكة الحسام ingco

25

رشكة برجر

26

رشكة JOTUN

27

روعة االبداع اجهزة الراديو
المتنقلة
رشكة اسمنت حائل

29
30

رشكة شسنك
3SPAPKS company

28

31
32

33
34

تجارة وخدمة
الحاسبات
النتاج االصباغ
المحدودة

ح الوحدة
بغداد  /ي

7703962300

eng.qahtan@km-iraq.com

بغداد

7703959567

rahmandefaay@yahoo.com

7718300290

alsadeer.tools@gmail.com

7834434775
7709463450
ح بابل 7700250720
بغداد /كرادة  /ي

Hussien.abd@earthlinktele.com
zmh.kelani@petrominirag.com
info@ebdaa.iq

7822228673

liwaa@alkafeel-projects.com

 TOTALبابل /الحلة /باب
المشهد
تسويق
للخدمات النفطية
لتكنولوجيا
المعلومات والتقنية
معمل انتاج البلوك
والمقرنص
بويات /بنتاليت
/اساسات
اصباغ/ديكور/خشب/
االيبوكس/عوازل
ي

رن
الحسي
ح
كربالء  /ي
/دائرة ن
الضيبة
بغداد/شارع الشيخ
عمر/البيطرة
شب
ح ر
بابل  /ي

بابل /شارع
/60مقابل ايا صوفيا
الوكيل الرسم ر
لشكة بغداد /العرصات
ي
Hytera
االساس والصلب
الحازل
عبد الرحمن
ي

اجهزة ن ن
مبلية
النجف

 Telecom Zain Companyحلة  /مركز المدينة
 Future generations ofكربالء
recruitment company
ح الطيارة
 AsiacellCommunicationحلة  /ي
sC.
بابل  /الدبلة

7705894271

7901395293

7738185690

Info@eissen.iq

7714833971

haiderjotun5@gmail.com

7726221818

info@ebdaa.iq
abdulrahman.alhazmi@hailcement.
com

بابل /حلة/شارع 7808155227 40
7713050156 humamk@gmail.
com
7800775527
7713006537

7800775527
7802539478

etihad.company@etihadsugar.com

35
36

ح الكرامة
رشكة الغد للتوظيف
النجف  /ي
رشكة الفجر للسياحة والسفر بابل /الحلة /شارع 40

7808487967
7811348118

alghadte@yahoo.com
alfajir-traveltourism@yahoo.com

37

رشكة الفرات االوسط لتعبئة بابل /الحلة
وتعليب التمور
رشكة المدهش للمقاوالت بابل الحلة –شارع 40
جامع ابو خمرة
العامة المحدودة
بابل  /الدبلة
رشكة الواحة

7801030737

alforat dates@yahoo.com

7801003240

ISAK.aljiwari@yahoo

38
39
40
41
42
43
44

ر
دب للتوظيف
شكة امواج ر ي
رشكة ايا صوفيا لالثاث
رشكة قمة االندلس
قسم عمل بابل
ن
الصيب
مجمع البيت
ي

45
46
47

ن
السكب
مجمع الكوثر
ي
مجموعة رشكات الملك

48
49
50
51
52
53
54
55
56

مدرسة وسام الرحمة للببية
الخاصة
الشعب  /بابل
مركز التدريب
ري
كامبات
مركز تكنولوجيا ر
المراقبة
مطبعة بسمان
اب للدراسات العليا
معهد الفار ر ي
والتوظيف
منظمة داري  /منظمة مجتمع
ن
مدب
ي
هيئة استثمار بابل
هيئة التنظيم النسوي /بابل
مكتب جوهرة طب االسنان
وزارة الصناعة
والمعادن /ر
الشكة العامة
للصناعات االنشائية

بغداد  /شارع الربيع
بابل  /الحلة
بغداد
بابل  /الحلة
ح
بابل  /الحلة  /ي
الزهراء
بابل /ابوغرق
بغداد  /الحارثية
بابل /الجمعية
بابل /الحلة
بابل  /الحلة
رن
الحسي
حلة  /باب
ح الغدير
النجف  /ي

771353674407704830732
7730211986
781886338
7809198607
7726018286
7813464359
7801773333
7812299802

781930297
7811173769

HR.South Iraq@cciraq.com

Ayasofya.fu@yahoo.com
info@alandaluss.com
Babylon-iecenter@yahoo.com

alking-company@yahoo.com
Tpm tpr.apism@yahoo.com
Babylon-vtc@yahoo.com
Ali Hadi 88 2010@yahoo.com

7801335314alfarabi.jobs14@Gmail.com

رن
اربعي
بابل  /شارع

7716777011

daryhuman@gmail.com

ح بابل
الحلة  /ي
ح بابل
الحلة  /ي
رن
الحسي
ح
الحلة  /ي
بغداد  /طريق معسكر
الرشيد  /قرب الزيوت
النباتية

7801500824
7802577859
7706024497
7830112210

info@bic.gov.iq
tukahella@gmail.com
info.scci-gov.ig

57

الدول
مضف اشور
ي

58

رشكة كونكورد اللبنانية
لالجهزة الكهربائية-الحاج
يوسف فخري الزبيدي

59
60

بغداد /قرب ساحة
عقبة بن نافع
بغداد /الكرادة  /بناية
الكونكورد /مجاور
اسواق الوردة

بغداد /عرصات
رشكة تاج القيثارة للسفر
الهندية
والسياحة
رشكة سايبا  /الوكيل الحضي بغداد /كرادة خارج
/مقابل نادي الهندية

7903289966
7830514468

saipa@zamzammotors.com

بغداد  /الكرادة

7903821839

Zaidameer72@gmail.com

بغداد

7901921102

haidarbander@yahoo.com

بغداد /كرادة خارج /
مقابل نادي الهندية

7830514526

ikco@zamzammotor.com

7700250720

mohammed@ebdaa.iq

7736426924

Zainab.mohsin-iq.com

61

64

رشكة روعة االبداع لخدمات بغداد
االتصاالت واالنبنت

63

65

66
67
68
69

7803227777

info.TAJ-ALQITHARA.com

Zaid Amer,iOS
Development
رشكة اسيا لالصباغ  /حيدر
بندر
رشكة سيارات ايكو

62

7704447355

info.ashurbank.com

رشكة عدن للخدمات الهندسية بغداد /كرادة خارج /
بناية الوراء /الطابق
الخامس
رشكة االطلس لالجهزة والمواد بغداد
الكهربائية
بغداد  /الكرادة/
رشكة تكنوستار لخدمات
خلف بدالة العلوية
الطباعة
المجموعة الوطنية المتحدة بغداد  /السنك
للزيوت NGK
رشكة الطبيعة النتاج االصباغ بغداد
المحدودة

7513013032
7710999444

Ahmed.raheem@technostar.biz

7809001119

Om ar05@yahoo.com

7902523232

 rahmandefaay@yahoo.cominfo@altabieaa.com

70

71

72
73
74
75
76

رشكة مزارع القهوة لتجارة
ماكينات القهوة وماكينات
الوجبات الشيعة
ن
الوكيل الرسم ر
لشكة كانون يق بغداد  /شارع الصناعة
ي
العراق للحاسبات والتقنيات
بغداد  /الكرادة
/شارع النخيل

مصنع  ASOBRICKالنتاج
الطابوق
SIMENS CO
رشكة فوالذ ساره االيرانية

77

79

رشكة البحر االحمر لتجارة
االنابيب البالستيكية
وملحقاتها
مجموعة دجلة التجارية
والبج وكيل
رشكة النيل ر
رشكةUniversal

82

مصنع  FABCOللبالستك

80
81

83

7905481187

qasem@aticfzco.ae

السليمانية  /تكية

7501144443

Marketing.abf@halabiagroup.com

دب
ري
ايران
البموك
بغداد  /ر

97143610117
9.89158E+11
7813029147

التخصص لرعاية
المركز
ي
التوحد
رشكة  HIDاالمريكية للوثائق بغداد  /المنصور/
ن
ر
االكب امانا يق العالم قرب مصور مجدي
والبطاقات
العرب لتجارة
رشكة الخليج
ري
االنابيب البالستيكية
وملحقاتها
فندق المنصور

78

7902688600

ahmed@jakson.ae

بغداد /الشعب /
قرب مجش االسواق
المركزية
بغداد  /الصالحية/
قرب ن
مبب االذاعة
بغداد /كمب ساره /
مجمع ممول التجاري
لبنان
بغداد /الكرادة
/تقاطع المسبح
دب
ري

رشكة  TOTALللعدد االنشائية بغداد /الوزيرية
الصناعية /مجمع
معمل

Falko.horsh@siemens.com
hoseinqazwiny@yahoo.com
Faris2005kd@yahoo.com

7901910328

info@al-shubbar.com

7703927353

 Mg.chaseb@gmail.comAlkhaleg2006@yahoo.com

7717214793

Mansour.hotels@yahoo.com

7901602248

Abrahee.naam@yahoo.com

7717855770
7801111422
9.66501E+11

nori@rozhano.com
 info@alsh-group.combaghdad@alsh-group.com
osamasaffar@salembalhamer.com

7822577560

Totaltools007@yahoo.com

84

رشكة  ASOCRETEللبلوك بغداد  /الوزيرية
/مقابل معهد الفنون
العازل
الجميلة
رشكة اجيال بغداد  & Foamبغداد  /باب ر
الش يق
Epoxy
مكتب السيد رئيس الوزراء -بغداد  /المنطقة
ن
اللجنة العليا لتسجيل ر
الخضاء
الشكات

87

مكتب السيد رئيس الوزراء -بغداد  /المنطقة
ن
الخضاء
اللجنة العليا مبادرة تمويل
المشاري ع القطاعية الحرة
وزارة التجارة -ر
الشكة العامة بغداد  /مدينة الصدر
لتجارة المواد االنشائية
الدول لرجال اعمال -بغداد
االتحاد
ي
ضياء لطيف
منب  EARTHLINK -بغداد
شاج ر
رشكة بالدي للسيارات  ZSCOبغداد  /شارع 52
والمكائن المحدودة

92

رشكة زيوت  OWSااللمانية بغداد  /القاهرة /قرب
جوازات الصليخ

85
86

88
89
90
91

93
94
95
96
97

االورب
اق
ري
مركز الطاقة العر ي
رشكة الباث للتجارة العامة

7717770075

lth rkc@yahoo.com

7803333030
7722668771

tasjeel@mot.gov.iq

7814900250

const@mot.gov.iq
 0790165006007800140400
7728650499
7906138987

info@ibu-iraq.org
Siraj.munir@earthlinktele.com
parts.info@zamzammotors.com

7722298111

hassan@ows-germany.com

بغداد
بغداد

7901728966
7804055748

بغداد

7717681364

Ihsan.abdulmonim@eviec.org
 Mohammed.alsalm25@gmail.comInfo.alturath@gmail.com
jawda@motgov.iq

وزارة التجارة  -قسم ادارة
الجودة الشاملة
ر
بغداد /الكاظمية /
الشكة العامة للصناعات
شارع الكورنيش
النسيجية والجلدية
رشكة الرازي للسمعيات الطبية بغداد  /شارع
السعدون

info@sewi.gov.iq
7801871862

Razi.center@yahoo.com

98

رشكة  UNI-PEXاليابانية
لالنظمة االلكبونية

99

وزارة الصناعة
والمعادن/المديرية العامة
للتنمية الصناعية
هيئة استثمار الديوانية

100
101
102
103
104
105

بغداد  /شارع
الجمهورية  /ساحة
ن
الخالب
ي
بغداد  /الرصافة

الديوانية  /قرب
ن
مستشف الوالدة
ر
السباميك بغداد  /شارع سبع
اشب لصناعة ر
شكة ي
قصور
رشكة االحسان الدائم للطباعة بغداد  /ساحة كهرمانة
والدعاية واالعالن
وزارة التجارة ر
الشكة العامة بغداد
لتجارة الحبوب
رشكة  HELLOللمنتوجات بغداد
الغذائية المحدودة
رشكة نسيم الغربية للتجارة بغداد  /كرادة خارج

7901659087

Info@alshemery.com

7808770316

info@gdid.gov.iq

7815458646

Info@investdiw.gov.iq

7806888555

info@ishtti.com

7830501990

faisal@idciq.com

7904866821

Amer.alaziz@yahoo.com

7901105338

sarmad@transiraq.com

7901914431

m.saadi@bahranigroup.com

العامة  AUXالمحدودة  /وكيل
106

رن
للتجهبات
الهال
رشكة
ي
ر
المكتبية  -وكيل شكة CASIO

107

رشكة البادع للمعدات الثقيلة بغداد  /السنك

108
109
110
111
112
113

المتنب
بغداد  /شارع
ري

ن
التخصص كربالء المقدسة
مستشف الكفيل
ي
ر
بابل  /االسكندرية
الشكة العامة لصناعة
السيارات SCAIE
اتحاد غرف التجارة العراقية بغداد  /شارع
السعدون
رشكة انوار بابل  NISSANبغداد  /كرادة خارج
رشكة اجيال بابل  POLYCOATبغداد  /الباب ر
الش يق
رشكة اسمنت MASS

سليمانية

7901860250

halleyline@yahoo.com

7702326103

aegretta@gmail.com

7730622230

Info@kh.iq
Scai@scai.industry.gov.iq
info@ficc.org.iq

7803333030

info@abc-iraq.com
ajial@ajial-baghdad.com

7707697373

Mass.cement@yahoo.com

114

115

116

117
118
119
120

وزارة الصناعة والمعادن -
ن
الوطب للتعبئة
المركز
ي
والتغليف
وزارة الصناعة والمعادن -
ر
الشكة العامة للصناعات
االنشائية
وزارة الصناعة والمعادن -
ر
الشكة العامة للصناعات
الكهربائية
ر
الشكة العراقية االيطالية
لاللمنيوم
مجد االعمال لتنظيم
المعارض والمؤتمرات
رشكة بسماية للوحدات
السكنية
االسالم
مضف العالم
ي

121
122

الدول
مضف التنمية
ي
UnigazCompany
ن
الهيئة العامة لالثار يق بابل
رشكة االستشارات القانونية
ر
رن
للتامي الوطنية
الشكة العامة

126
127

رن
الحقوقيي /بابل
اتحاد
مركز العالج والتجميل  /بابل

128
129
130
131

رشكة اسيا سيل لالتصاالت
بيوب سنب
مركز التجميل
ي
رن
اللجي
رشكة بريق
ر
الشكة الطبية المتحدة

132
133

للتقانات االحيائية
جمعية الهالل االحمر
دائرة صحة بابل

124
125

بغداد  /الجادرية

7763291

ح بابل
بغداد  /ي

7830112210

بغداد  /الوزيرية

Ncp-iq@yahoo.com

Sccicom2012@yahoo.com

info@seeei.industry.gov.iq

اربيل

7708036060

info@iialco.com

بغداد

7905984770

بغداد  /بسماية

96147121111

info@bg-iq.net --eng.shahal2016@gmail.com -info@meih.orq

بغداد  /شارع النضال

7800007358

info@wdbkig.com

ح بابل
بغداد  /ي
اربيل

7712080331
7703591352

relationship@idbiraq.com
Info.iraq@unigaz.net

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

مركز الطاقة المتجددة
ر
الشكة العامة لصناعة
السيارات
البق ر
وشكة
رشكة جوهرة ر
الرياض
وزارة العلوم والتكنولوجيا
/مركز الطاقة
المحطة الحرارية النتاج الطاقة
الحرارية
رشكة الزوراء العامة
ن ن
المهب يق
معهد التدريب
ي
االسكندرية
رن
الطب للتجميل الحلة /شارع 40
مركز
بروتي ر ي
رشكة الرنا للتجارة العامة
ر
سشكة االتحاد للصناعات الحلة
الغذائية
رشكة امنية لالتصاالت
الحلة /طريق حلة

صناع
ي

7706736474

اتصاالت

7600000888

www.alkafeelomnnea.com

نجف
145
146

الخب
مول اهل ر
رشكة المحبف للمواد الغذائية

147

رشكة زهرة الخليج للسفر
والسياحة
رشكة انوار زمزم للسفر

148
149
150
151
152
153
154

والسياحة
مجمع المزايا
رشكة الرمال
بغداد
بوابة القمر
بغداد
هند راسم محمد
رشكة العلوش لنقل المسافرين بابل  /شارع 40
رشكة المحبف

تقنيات المعلومات والتصاالت
7809198483
تقنيات المعلومات والتصاالت
7809171528
7801431901
طبان الخليج
ر
7830029933
والبيد الشي ع
خدمات نقل بضائع ر

najwa@satgate-iraq.com
Alwashco@yahoo.com

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

169

170
171
172
173
174
176
178

ن
الشعب يق بابل
مركز التدريب
ري
س
مول ر يب دي ي
رشكة السليمانية كالة عراق
رشكة الواحة ر
للمشوبات
الغازية
رشكة الخيال لورق الحائط

الحلة /الدبلة

رشكة الرهف لتشغيل االيادي الحلة
العراقية
الستباد
رشكة مجد الوفاق
ر
وتصدير الزيوت
رشكة الفجر للسفر والسياحة
رشكة ثقة االصدقاء
رن
التامي الوطنية
رشكة
مصنع نسيج الحلة
رشكة ايا صوفيا
رشكة بابل االقليمية
لالستشارات القانونية
الهيكل
/احسان
ي
مجموعة رشكات الملك /
ن
المشايخ
المحام عالء شون
ي
ي
مكتب كربالء للتوظيف
رن
الحني للتوظيف
مكتب
رشكة مستقبل االجيال الدولية
للتوظيف
مكتب ابناء الغد للتشغيل
رشكة الفخامة العالمية
رشكة روعة المنارة لتشغيل
االيادي العاملة
رشكة المشة للتدريب
والتوظيف

صناعية
7702810192

sabah.saleh@cci.com.iq

توظيف
77360355590

Rahaf.employment@gmail.com

179

مكتب الخليج لتشغيل االيدي
العاملة
ثانوية العراق االهلية
رشكة الخليج لسياحة والسفر

182
183

الهندس
مكتب بابل
ي
رشكة الغدير لالتصاالت  /اسيا
سيل
مول سنب االسعار
رشكة Danone natricia
صيدلية مرحبا
رشكة المحور لتجارة الموبايل
جملة ومفرد
رشكة سما للتوظيف
ن
الفياق
رشكة ربيع
ي
مؤوسسة الغد للتدريب
والتوظيف واالعالم
رشكة سلم النجاح للتدريب
والتوظيف
رشكة  IT-Lobbyللموبايل
رشكة زين العراق
مجموعة رشكات زسكو
مطعم البندقية
رشكة  i.c.cللمالعب الخماسية

197
198

رشكة جمانة للتجارة العامة
الطب للتحليالت
ر
مختب اثينا ر ي
المرضية
االيطال
رشكة المطبخ
ي
رشكة ينبوع البيئة
رشكة جوتن لالصباغ
رشكة الكفيل امنية لالتصاالت

180
181

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

199
200
201
202

203
204
205
206
207
208

مطعم خان مندي
مؤوسسة اليتيم
مضف TPI
مدرسة وسام الرحمة
مطعم سنودروب
رشكة االتحاد لصناعة السكر

209
210
211
212

داىرة الرعاية االجتماعية
المفوضية العليا لالنتخابات
معهد البيارق
رشكة سما الهندية للسفر
والسياحة
اق
ر
الع
االحمر
جمعية الهالل
ي

214

رن
المعصومي االربعة
مؤسسة
ر
عش  /فرع كربالء
مذخر ادوية بغداد
مذخر ادوية لبنان
مضف ر
اق
ر
الع
الشق االوسط
ي
لالستثمار
االسالم
مضف ايالف
ي
جمعية االسكان التعاونية
رشكة عماد حليم
رشكة لمسة
مركز ر ن
برتي

213

215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

مدام
M.B
س مول
ر يب دي ي
FLO
VINGS
الب
رشكة جوهرة ر
رشكة الرياض
ر
الشكة الهندية

رن
الحسي
الحلة /باب

ر
الشكات الصديقة

تجاري

7801103186

info@babylondc.com

231

رشكة اكد ر
للمشوبات الغازية

232
233

رشكة ارض الزعفران
رشكة اواكس لالجهزة الكهربائية

234

رشكة العلوش للسفر والسياحة

235
236
237

روضة كاردينيا
رشكة البائب للحلول الذكية
رشكة الهندسية للصناعات
الكهربائية المحدودة
رشكة روعة اعمار العراق الحلة /شلرع 40
مقابل ايا صوفيا
مدرسة الغد ر
ح نادر
المشق
بابل  /ي
مدرسة النسور
مدرسة مبدعون
ثانوية بغداد للبنات
بابل/القاسم/الشارع
مدرسة العال االبتدائية
الحول
ي
مدرسة قض المعرفة االبتدائية

245
246
247
248
249

مدرسة انوار المحاويل
مدرسة الفضل االبتدائية
مدرسة المستقبل االبتدائية
مؤسسة امل االجيال
رشكة سيلنك لهندسة الديكور الحلة

238
239
240
241
242
243
244

ح بابل
الحلة  /ي

250
251
252
253

كلية المستقبل
المتنب
ثانوية
ري
الهندس
البيت
رشكة
ي
رشكة سايا للمقاوالت العامة

الحلة
الحلة
المحاويل
الحلة  /ابو غرق

254

مكتب افاق المعرفة

ح نادر
الحلة  /ي

تعليم

7810627852

اصباغ

7800396442

تعليم

7802575705

haiderjotun5@gmail.com

7809940177

ديكور
تعليم
انتاج طابوق
مقاوالت

7830032500
7710626934
7829816057
7802000103
7805520011
7809398582

info@mustaqbal-colleg.com
enghousecom2017@gmail.com

255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

 atasha Technologyالحلة
الحلة
مدرسة المستنضية االهلية
الحلة  /القاضية
مدرسة المالك
ثانوية المسلة االهلية المسائية الحلة
رشكة مرجان لالصباغ
رشكة الجلمد
كربالء
كلية ابن حيان الجامعة
مركز oxford
ثانوية الفر ر ن
بابل  /الجمعية
اتي االهلية
وزارة الثقافة
مدرسة كلكامش
رشكة مجموعة الرياض  /ظافر بغداد  /الكرادة
رن
الطاب
ياسي
ي
بغداد  /الكرادة
رشكة مجموعة الرياض /
حرب
سيف ر ي

7812122223
7825206175
7810585333

mustan_siriya@yahoo.com
almalak25@yahoo.com

تعليم

تعليم

7801448541
7810269666

تعليم

7801198916

info@aljalmed.com
info@ihuc.edu.iq

adminis@mocul.gov.iq
7828000441

dhafir@alriyad.iq

7827893322

saif.harbi@alriyad.iq

