
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  

 المالحظات العنوان المساهمين المدير المفوض رقم األجازة وتاريخها اسم الشركة ت

 محمود رحومي احمد   1984/ 6/ 8في  3 السعادة  .1

بكر  أبو .1
محمود 
 رحومي 

محمد  .2
محمود 
 رحومي 

                  316م/     بغداد : االعظمية ش الضباط
 أرضيه عمارة البرج ط  27/2رقم / 11ز/ 

07906137815 
Alsa3dh.company@yahoo.com 

 

 حامد عبد السالم جعفر  11/8/1984في  11 السهم األزرق  .2

حسين عبد السالم 
 جعفر 

حامد عبد السالم 
 جعفر

                         مقابل سينما بابلبغداد : ش السعدون 
 8878556هـ 

bluearrow_travel@yahoo.com 

 

 هاني موسى جعفر 13/8/1984في 15 الشمس  .3
 أمين توفيق علوش
زيد أمين توفيق 

 علوش

              بغداد : ش السعدون مقابل فندق اطلس
 07901908597هـ 

alshams_travel@yahoo.com 

 

 صديق توفيق شكر فائق توفيق شكر 20/8/1984في 19 تدمر  .4

 104عمارة  8ز/  606بغداد .. حي القادسية م/ 
  2/3عمارة المحمود رقم األبواب  104عمارة 

 07901324492هـ 
tadmutravelco@yahoo.com 

 

 

 علي صفاء جواد  27/8/1984في  21 أبابيل  .5
 علي صفاء جواد 
هدى صبري عبد 

 القادر 

ز/  712بغداد .. زيونة حي المثنى شارع الربيعي م/ 
 ب األول 1رقم األبواب  15

 07736998844هـ 
sudab_abadeel@yahoo.com 

 

 16/9/1984في  24 السيف  .6
سداد علي عبد هللا 

 المطير
 حال سداد علي

 27/2رقم المحل  31شارع  91بغداد .. الجادرية م/ 
  07901330713مقابل اللجنة االولمبية هـ 

s.almutair@yahoo.com 

 

 عشتار  .7
                 في 29

4/10 /1984 
عبد األمير عبد الباقي 

 درويش القصاب
حسن عبد الباقي 

 دوريش

 بغداد : الكاظمية ساحة عبد المحسن الكاظمي
 0790 5290390هـ

ishtarco84@yahoo.com 
 

 سياحة بابل  .8
                  في  31

6/10 /1984 
موفق عمار يوسف 

 دباش البلداوي

 علي عمار يوسف
 ظافر عمار يوسف
 ياسر عمار يوسف
 يوسف عمار يوسف

 بتاوين 10/1عقار  9ش/  101بغداد .. السعدون م/ 
 عمارة الرواق 

 07901331396هـ
muwafaq_albalbawi@yahoo.com 

 

 

 دجلة  .9
                            في 30
28 /10 /1984 

 سمير محمد عبد األمير
محمد سمير عبد 

 األمير

بغداد : شارع النضال بناية الجبوري مقابل فندق 
 07901301562هـ  903م/   الصفا 

dijlahtavel1983@yahoo.com 
 

 فارس احمد قدوري 3/12/1984في  48 داليا  .10
احمد باسل عبد 

 الرحمن

السعدون عمارة فخر الدين ط بغداد : ش 
 0790340929هـ 193/1/2

dalia_tour@yahoo.com 
 

 الزيتون  .11
                  في  50
28 /1 /1985 

جواد مصلح حمادي 
 الدليمي

عبد الجبار  أمل
 فراس جواد مصلح

هـ  بغداد : حي الجامعة ش الربيع مقابل بدالة العدل
07809131931 

zytoon3@yahoo.com 
 

رحان محمد  إبراهيم 1985/ 6/ 29في  68 األهرام   .12
 الراوي 

 617م/  اد الزهور بغداد : المنصور مقابل مز احمد حميد فرحان 
 ط ارضي   206بناية  18ش/

 07901325199هـ 
ahram_tourirsm@yahoo.com 

 

 بغداد : ش السعدون عمارة شاهين ساحة كهرمانة برهان عبد سريان تحسين محمد علي                         في 74 الصقور   .13
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 الحميد  جمعة  8/1985/ 31
 نهى هاشم احمد 

  07901392295هـ 
dinairaq@yahoo.com 

             لسعدون قرب ساحة كهرمانة  بغداد : ش ا دنيا زهير فرج  أدور فتوحي بطرس  19/9/1985في  75 البتراء   .14
  7182408هـ  9ز/   101م/ 

petra_iraq@yahoo.com 

 

                  في 80  األمراء  .15
6/11 /1985 

حسن رشيد حسن 
 المهدي 

                بابل بغداد : ش السعدون مقابل سينما  
 07901911661هـ 

alommaraa@yahoo.com 

 

 إبراهيمصفاء جواد   1986/ 7/ 7في  98 اطلس   .16
 الجصان 

سيف الدين محمد 
 ينس 

عمارة الدار  9شارع  101بغداد .. السعدون م/ 
  1/ 13/ 1917مرجي 

 07708898866هـ 
sjassani2003@yahoo.com 

 

 وسام محمد جابر   .17
 

 نهلة الجابر 
 ) سابقاً ( 

 9/29رقم القطعة  101بغداد : ش السعدون م/    وسام محمد جابر  9/2/1987في  103
ط  92/29مقابل الخطوط الجوية العراقية مبنى 

  07901337809هـ  ارضي 
nahla_aljaber@hotmail.com 

 

 2عمارة خيرو ط 22ز/  609بغداد : المنصور م/  ناصر طايس عبد هللا  الحكم ناصر طايس   4/5/1987في  105 الفرات   .18
 فوق مطعم اوروك شميران سابقاً  3شقة 

  07906300433هـ 
Co.frat@yahoo.com 

 

رحيم قحطان شياع  3/12/1988في  113 بيروت   .19
 العزاوي 

هـ  بغداد : ش السعدون مقابل فندق فلسطين مرديان  فدوى شهاب احمد 
07901110050  

beirutco@yahoo.com 

 

انمار هيثم محمد رضا  22/5/1989في  115 المسار   .20
 المظفر 

 نزهت رشيد حميد 
 عمار هيثم محمد 
 نصار هيثم محمد 

 ية العراقية الجوبغداد : ش السعدون مقابل الخطوط 
هـ                ط ارضي  68مبنى  43ز/  101م/ 

07901305875 
almasar_trauel@yahoo.com 

 

                           في 118 أديبة العتبي   .21
27 /7/1989 

هـ  9ش/ 102م/   التجاريبغداد : ش السعدون   أديبة رحيم ساجت
عنوان الفرع الثاني الحرية األولى  7190325

 عمارة العتبي ط ارضي 
adibatatours@yahoo.com 

 

حيدر عبد السالم  علي إبراهيمهاشم  5/8/1989في  120 ارض النهرين   .22
 جعفر 

 حسين عبد السالم 
 جعفر 

حامد عبد السالم 
 جعفر 

ش عمارة بيت العربي  101بغداد : ش السعدون م/ 
 07703933311مجاور شركة المسار هـ 

ardhalnhren2@yahoo.com 

 

صالح عبد القادر عبد  1989/ 23/9في 122 البصرة   .23
 هللا 

رقم  202م/  بغداد .. المنصور محالت نادي الكرخ 
 07905250814هـ  3-4المحل 

 

                         في 129 العراقية   .24
19 /3 /1990 

 13ش  605م/    المنصور الشارع الرئيسي بغداد :  أنعام مهوس زغير  حسيبة مهوس زغير 
                200/  16/ 12رقم المحل أ  95عمارة 

 07808213428هـ 
alwarkaa_2005@yahoo.com 

 

يعرب عباس موسى  28/3/1990في  130 القبطان   .25
 الياسري 

 يعرب عباس موسى 
 سلمان داود سلمان 

               بغداد : ش السعدون مقابل سينما اطلس 
  7171419هـ 

yarubcap@urulink.net 

 

سهير عبد الحميد  احمد عبد الحميد رضا  7/5/1990في  133 األقمار   .26
 رضا 

 18ز/  609م/  رمضان  14بغداد : المنصور ش 
                        ط أول  41/7مكتب 

07901336148 
alaqmarco@yahoo.com 
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  البيانيليلى   .27
 سابقاً 

زهرة القنديل 
 حالياً 

                           في 147
12 /5 /1991  

 37ز/  601بغداد .. المنصور شارع المأمون م/   احمد توفيق محمد 
 07705959159مقابل دائرة أحوال المنصور هـ 

qr.tour@yahoo.com 

 

 معن عبد الكريم حسن  23/6/1992في  153 معن عبد الكريم   .28
 

  41بغداد : الجادرية بناية رقم  
 07901363743هـ 

mttctravel@yahoo.com 

 

 السعدون مقابل محطة السعدون                         بغداد  أسامة عباس نبهان  علي خليل عبد الحسين  8/12/1993في  162 الفضاء   .29
  07901193624هـ 

lfadhaa.tourism@yahoo.com 

 

في  166 ضاء يالدار الب  .30
20/12/1993 

(  35بغداد .. السعدون عمارة الخيرات رقم المحل )  جواد علي حسن  رسمي كنو ريسان 
 07707171880مقابل المرديان فلسطين هـ 

Aldar.albaydaa@gmail.com 

 

 

في  170 الطيب   .31
20/12/1993  

محمد علي صادق 
 البصام 

 محمد صادق باقر 
 فائزة رشيد حسن 

 46مبنى  21ز/     609رمضان م/  14ش بغداد : 
                     قرب الجيالوي 11/3رقم األبواب 

 07700600050هـ 
teebtours@yahoo.com 

 

حالياً  أوروك  .32
 الكاظمية سابقاً 

                        في 172
21 /9 /1994 

 66رقم المحل  39ز/  101بغداد .. السعدون م/   مازن كمال جاسم 
 مقابل سينما اطلس 

 07700607030هـ 
uruktur@yahoo.com 

 

             في 177 وادي الرافدين   .33
28 /5 /1995  

احمد عالء الدين عبد  منار نوري احمد 
 الستار 

                 رمضان  14بغداد .. المنصور شارع 
الجندول هـ  مقابل مطعم  93/2رقم األبواب  609م/ 

07728700600 
wadialrafidein@yahoo.com 

 

مكتب  510تموز م/  14فلسطين حي بغداد : ش  جالل سالم فنجان  كرار جالل سالم  12/5/1995في  181 الفنجان   .34
 07901598055هـ  2377/6/5/3

tourism.finhjan@yahoo.com 
 

 

الخطوط الجوية   .35
 العراقية 

 3/  69قطعة  102م/  9شارع بغداد : ش السعدون    خميس لفته جاسم  1996//3/1في  184
 مبنى الخطوط الطابق االول 

 07710964239هـ 

 

 األبوابرقم  716بغداد: زيونة حي المثنى م/  كامران برزان    إسماعيلعماد خليل  16/7/196في 188 القمة   .36
 078011188هـ  مجاور مثلجات  259/7

Alimma58tt@yahoo.com 

 

حيدر عبد السالم جعفر  28/6/190في  136  األمارات  .37
 الربيعي 

 حسين عبد السالم 
 حامد عبد السالم 

 أية عبد السالم جعفر
 أزهار عبد السالم 

          73مبنى  39بغداد .. المنصور تقاطع اللقاء ز/ 
  2رقم المحل  607م/ 

xaugap2000@yahoo.com 

 

عالء جبار نجم  16/8/1991في  140 الخليج   .38
 العزاوي 

 احمد عالء جبار 
 سماره عالء جبار 

باب  14ز/  304م/   بغداد : الوزيرية حي المغرب
 07706588550هـ   11

khalijtours@yahoo.com 

 

خلود رشيد لطيف  3/11/1996في  190 الهاتف   .39
 الكرخي 

             بغداد : ش السعدون مجاور فندق المرديان  حياوي حميد شاكر 
 07706588509هـ 

 

بغداد : ش السعدون مجاور محطة وقود السعدون   زهرة إسماعيل حبيب  27/4/1997في  201 الفيد   .40
هـ  72/2/3الفتالوي رقم العقار عمارة فخري 

07902425579 
alfaid.co91@yahoo.com 

 

 ياور ناظم خالد  زينب جمعة جمعة  3/10/1995في  18 المرجان   .41
 علي صبحي حسين 

بغداد : ش السعدون مقابل فندق بغداد / رقم األبواب 
 077012971783هـ  1/ ب 85

Tourisnm2@almerjantourism.com 
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موقف محمد محمد  25/8/1997في  204 المتحدة   .42
 علي 

مجاور مطعم  601م/   بغداد : المنصور الرئيسي بشرى محسن مكي 
 07901934897هـ  بيستون صمد 

Al_mutahida@yahoo.com 

 

في  206 حلب   .43
29/10/1997 

عمارة سينما اطلس  9ش/ 102السعدون م/ بغداد :   سيف قصي كامل 
/أ قرب ساحة األندلس هـ  52رقم المحل / أ

07705860255 
halabtour@yahoo.com 

 

فارس عبد الهادي  19/1/1998في  211 الميناء   .44
 دمحمو

 5/ 22بناية  7ز/  929بغداد .. عرصات الهندية م/  عربي وسام جابر 
مقابل ماكس مول                              هـ  35/ 

07715580051 
tourism.com-info@almina 

 

في                        232 البستان   .45
24 /12 /1998 

حسام حكمت محمد  عبد المنعم علوان دراغ 
  علي 

ابل مطعم المنصور الشارع الرئيسي مقبغداد .. 
  63/2شارع  605م/  2بستون صمد 

 07905991088هـ 
albustan_travel@yahoo.com  

 

 عبد الستار حازم  سمير عبد هللا ابراهيم  1998/ 26/1في  212 كيلوباترا   .46
 وليد مصطفى عطا 

ز/  716بغداد .. زيونة مقابل دار األزياء العراقية م/ 
  225/2ابواب  20
 07707788220هـ 

cleo_patra212@yahoo.com  

 

ميسم واثق عبد  5/4/1998في  215 الميسرة   .47
 اللطيف 

رقم األبواب  13شارع / 605بغداد .. المنصور م/  نضار هيثم محمد 
  75/7تسلس  75/8
 07702963911هـ 

 

سعد هادي هاني  28/4/1998في  217 البرق   .48
 الدجيلي 

 عبد النبي جاسم عبد 
 علي حسين علي 

رقم المحل  28ز/  510بغداد .. شارع فلسطين م/ 
 07713333738هـ  11

Al_albarq@yahoo.com 

 

علي غازي داود  10/5/1998في  219 النيل   .49
 الجوهر 

 عالء عبد األمير 
 خلود محمد صادق 
 كندة مهند محمد 
 دانيا مهند محمد 
 تمارة مهند محمد 

 مصطفى مهند محمد 

بناية الخطوط الجوية العراقية بغداد : ش السعدون 
 07901717000هـ  10محل رقم 

aljowher@yahoo.com 
 
 
 

 

سناء عائد سلمان حميد   30/5/1998في  20 الساحل   .50
 التكريتي 

رمضان مجاور مطعم  14بغداد : المنصور ش  زياد عطا ضاح 
  07704425506الساعة هـ 

sana_1954@yahoo.com 

 

 ميس الريم حالياً   .51
 السارية سابقاً 

                          في  223
23 /6 /1998 

سرية صالح حمودي 
  السامرائي 

 داود سلمان نجم 
 وسام سلمان نجم 

رقم  82رمضان عقار  14بغداد : المنصور ش 
                   ط ارضي 82/4األبواب 

mays.alreem@yahoo.com 

 

                    في 226 الدليل   .52
23/9 /1998 

منذر حسون حمادي 
 الخفاجي 

رقم  225/3مبنى  714حي المثنى م/ بغداد .. زيونة  فالح جبر 
 (  1األبواب ) 

 07802120000هـ 
aldaleel_travel@yahoo.com 

 

في  228 العاج   .53
10/11/1998 

محمد هادي فؤاد عبد 
  االعظميةالصمد 

 غادة عطا محمد 
 رائد سامي عزت 

بناية رقم  13شارع  609بغداد .. المنصور م/ 
  25/  43/ 1رقم المحل  7/353

 07737231077هـ 
aladjco@yahoo.com 

 

 الهدير سابقاً   .54
 االتحاد حالياً 

بغداد : ش السعدون البتاوين حي الرواق األبواب   عبد خضر محمد  7/12/1998في  231
 07901193624هـ  2/78

aletihad_travel@yahoo.com 
 

 

في  233 حول العالم   .55
24/12/1998 

 أركسي الكسان موشيخ
 مدير فني  

 85ز/  702م/   بغداد : بغداد الجديدة حي الغدير 
  07903487533هـ                أسواق التوتفرع 
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globetravellraq@yahoo.com 

بشرى حسن راضي  10/4/1999في  237 الكروان   .56
 الحسني 

عبد األمير خزعل 
 حمودي 

مجمع  102م/ اد : ش السعدون حي أبي نؤاس بغد
  29رقم المحل  9السعدون ش/

karawan_tour@yahoo.com 

 

قصر الروان   .57
 حالياً 

 الرفل سابقاً 

 15شارع  714زيونة شارع الربيعي م/ بغداد  نضال ابراهيم قدوري  عدنان محمود سليمان  29/4/1999في  239
 07901382920 هـ 14-13االبواب 

qasaralrawan3@yahoo.com 

 

 محمد عزيز باصي  حسين عزيز باصي  11/9/1999في  247 البوادي ديم   .58
 سيف حسين عزيز 
 احمد حسين عزيز 
مصطفى حسين 

 عزيز 

قرب ساحة  9ش/ 102بغداد : ش السعدون م/ 
  192كهرمانة بناية 

al_bawadi2000@yahoo.com 

 

                    في 250 السيارة   .59
28/9 /1999 

سعدي مهدي جار هللا 
 الزام 

 76رمضان بناية رقم  14بغداد : المنصور ش  صادق محمد مطلك 
هـ                 مجاور مطعم مسك وعنبر 64المحل 

07702516432 
sayara32@yahoo.com  

 
 

 

 ابتسام عباس توفيق  علي حسين عبد العال  11/8/1984في  10 ابن بطوطة   .60
 هبة علي حسين 
 زيد علي حسين 

 حسين علي حسين 

رقم د  62شارع  3ز/  106بغداد .. الكرادة محلة 
 07805861155هـ  16

Iraqgate@yahoo.com 

 

 إبراهيمصباح  إبراهيم 17/2/2000في  253 الزمان   .61
 عبد الغني 

 سامي صالح العبد 
 راكان سامي عبد 

مجمع الخطوط  30ش/ 102بغداد : ش السعدون م/ 
  07901476217هـ  الجوية العراقية 

www.somarlandtours.com 
 

 

سميرة حسن علي  2/9/2000في  258                      صور  .62
 الحلي 

 (  15بغداد .. مجمع الصالحية سنتر رقم العقار )  ظافر موسى حسين 
 07804954272هـ 

sur_co@yahoo.com 

 

محمد جمعة محمد  9/9/2000في  259 الطور   .63
 كاطع الفياض 

 فائزة فليح حسن 
 شذى جمعة محمد 

تابع  46مبنى  31ز/  222بغداد : كرادة مريم م/ 
                      عمارة أوالد الحاج مهدي طعمة  14

 07707855542هـ 
altur_travel@yahoo.com 

 

قرب فندق بابل الزويه  911بغداد : كرادة داخل م/  صباح حسن احمد  عادل احمد الالمي  22/3/2001في  262 أيكال   .64
 07901150441هـ 44/16رقم األبواب 

ekal_co@yahoo.com 

 

 إبراهيمسهام خليل  22/3/2001في  263 الكواكب   .65
 العبيدي 

عمارة الرواف رقم  102بغداد .. شارع السعدون م/  حسين مدلول عبيد 
 07703482503هـ  14/ 9االبواب 

 

 

 وصال احمد إسماعيل   إبراهيمسفيان ضياء  21/9/1994في  171 االطياب   .66
  إبراهيمعلي ضياء 

 عبد الرحيم ضياء 
  إبراهيمنعمان ضياء 
  إبراهيمندى ضياء 
  إبراهيمهدى ضياء 
  إبراهيموعد ضياء 

 مهدي طرفه  إبراهيم

 106عمارة  9ز/   101بغداد : ش السعدون م/ 
 07902541680هـ  58شقة 

alatyab2005@yahoo.com 

 

                           في 265 مأرب   .67
21 /4 /2001  

 68مبنى  9ز/  101بغداد .. شارع السعدون م/  حيدر يوسف جواد  خلود رشيد عبد الحافظ 
 07902541680عمارة الطحان هـ 

Maribcom2001@yahoo.com 

 

       101م/   بغداد : ش السعدون عمارة السنان  سارية يوسف محمد  يوسف محمد  روكسان 2001/ 3/5في  266 اينانا   .68
 07901414676هـ 1ط 79ز/ 
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ennanatour@yahoo.com 

فيصل حميد حاجم  11/8/1984في  14 النجوم   .69
 الساجي

                          قرب شركة عراقنا  بغداد : كرادة عرصات احمد عبد حسين 
 07705387050هـ 

alnujoom_tourism@yahoo.com 

 

ميسون محمد عبد  العيثاوي  خلفرافع  1985/ 11/ 7في 81 النبراس   .70
 القادر 

                   603م/  بغداد : المنصور ش األميرات 
                                 63ط األول شقة رقم  1مبنى  17ز/ 

 079036430223هـ 
alnebrastur_71@yahoo.com 

 

الجوية العراقية خطوط بغداد : ش السعدون مبنى ال  رافع خلف العيثاوي  2/12/1993في  167 النبراس  الفرع   .71
هـ                                     31محل رقم 

07901536168  
alnebrastur_71@yahoo.com 

 

طالب عبد هللا الفنجان  22/9/1990في  142 البسمة  .72
 الدليمي 

 نبيل خليل حسين 
 زيد جمال ضامن 

                        بغداد : ش السعدون قرب فندق بغداد 
 07806849798هـ 

med_airways@yahoo.com 

 

وفاء عبد المجيد  9/8/1990في  139 الجوال   .73
 محمود 

محمد كاظم عبد 
 الرضا 

مقابل مزاد  18ش/  617بغداد .. المنصور م/ 
  52/ 1الزهور رقم االبواب 

  07823334996هـ 
algawaltours@yahoo.com 

 

                  في 169 العلياء   .74
12/4 /1997 

 69/2مبنى  24ش/ 911بغداد : كرادة الشرقية م/  سهلية عاني محمد  حبيبمصطفى محمود 
 07703969400هـ  مقابل فندق بابل 

aliaatours@yahoo.com  

 

بغداد : ش السعدون قرب محطة الوقود ومحلة   عمار محمد موفق  1984/ 18/6في  2 اشبيلية  .75
 07810119977هـ 102

ashbelia_tourism@yahoo.com 

 

مجيد هاشم محسن  9/3/1985في  56 عبر الشرق   .76
 الجبوري 

بغداد .. المنصور محالت  نادي الكرخ الرياضي رقم  عامر حسين جاسم 
 07807453346هـ  15/43المحل 

abr.alsharq@yahoo.com 

 

                     في  273 الكوثر   .77
23/10 2002  

 أديبة رحيم ساجت  محمد رحيم ساجت 
 احمد رحيم ساجت 
 عبد الجليل رحيم 

رقم القطعة  24ز/  416م/  األولىبغداد : الحرية 
  07901333549هـ  السالم  26/7

M_tour2007@yahoo.com 

 

في  160 الشهد   .78
13/11/1993 

                  ش السعدون مقابل محلة الوقود بغداد :  محمود نوري عايد  عدنان مكي محمود 
 07811822344هـ 

alshahadtravel@yahoo.com 

 

 ياالثر  .79
 

مكي محمود عدنان  11/11/2002في 279
 احمد حمودي 

خلود رشيد عبد 
 الحافظ 

سناء رشيد عبد 
 الحافظ 

مبنى الرواق  9ش  102بغداد .. شارع السعدون م/ 
 0772785925رقم  االبواب ( هـ  7ق  87) 

info@althuraia.com 

 

في  280 العيون   .80
11/11/2002 

عدي عبد الصاحب  قيس علي حسين 
  إبراهيم 

قطعة  14مبنى  9ش/ 101ون م/ بغداد : ش السعد
 07901379407هـ  15/1

kalkaisi@yahoo.com 

 

 الـــرزان   .81
 

 الدانية 
 

 ) سابقاً ( 

في  283
20/11/2002 

 1/7رقم المحل  18شارع  615بغداد .. المنصور م/  حسين عدنان محي  خالد عبد الكريم هادي 
 رمضان  14تقاطع 

 07730569719هـ 
@yahoo.comalrazan.company 

 

                     في288 البروج   .82
18 /12 /2002 

/أ طابق ارضي 11-53ز/  601م/ بغداد .. المأمون  بيداء باسم عزيز  احمد أكرم احمد 
                              مقابل شركة أبراج بغداد لأللمنيوم 

 0770066917هـ 
alborouj_tourism@yahoo.com 
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                   في  290 الحياة   .83
22/12  /2002 

ط  85بتاوين رقم األبواب بغداد .. شارع السعدون  بيار محمد واراني  علي ثاني سالم 
 07703445138هـ  3 -2/  53

info@hayat.iq 

 

                           في 291 التين   .84
22 /12  /2002 

فراس جواد مصلح 
 الدليمي 

رمضان مقابل مطعم  14المنصور ش  -بغداد: جواد مصلح حمادي 
مي ط ارضي رقم العزائم بناية احمد رشيد المرسو

 07721219390هـ  609م/  9المحل / 
alteen2005@yahoo.com 

 

                       في 159 الوافد   .85
13/11 /1993 

 فراس عباس محمد  وليد يونس محمد 
  إبراهيمعبد الناصر 

 115مبنى  9شارع  12محلة بغداد : ش السعدون 
 07901661713هـ 

alwafed_tourism@yahoo.com 

 

وفاء محمد ياسين  2/1/2003في  293 اليم   .86
 الجميلي 

 
 

معن عبد الهادي 
 حسن 

  الصالحية مقابل الخطوط الجوية العراقية بغداد : 
 07901352147هـ  27

group.com-alyamtravel@wafaa 

 

 

عبد المحسن سرحان  عبد الجميل احمد الفت  5/1/2003في  294 النهار   .87
 خلف 

عمارة  21شارع  906بغداد .. شارع الصناعة م/ 
 مقابل مرطبات القفاف  1رقم المحل  72

 07701616616هـ 
ashraf_699122@yahoo.com 

   

 

: االعظمية ش عمر عبد العزيز مجمع محالت  بغداد فاتن محمد جاسم  مؤيد محمود جاسم  16/1/2003في  295 الباشق   .88
 07707921533االعظمية هـ 

bashiq254@yahoo.com  

 

حامد محمد قاسم  18/2/2003في  299 قصر الحمراء   .89
 الشيباني 

 نسرين عبد العزيز 
 سرى حامد محمد 

 3رقم المحل  75شارع  821السيدية .. م/ بغداد : 
 مقابل مدرسة عقبة ابن نافع 

 07901785887هـ 
qasaralhamrah@gmail.com 

 

                        في 300 قرطبة   .90
30 /3 /2009 

عامر محمد عبد  عبد االمير ماهر محمد 
 االمير 

محل /             423كاظمية باب القبلة م/ بغداد .. 
 071111338هـ  31

 
cordoba_company@yahoo.com 

تم أعادة 
أجازة 
الشركة 

 6785كتابنا 
في 

30/3/2009 

سناء محمود جاسم  6/3/2003في  302 السفير   .91
 االعظمي 

                   بغداد : ش السعدون مقابل سينما بابل  سهيلة ماشاء هللا 
 079017311277هـ 

alsafeer_tour@yahoo.com 

 

 أصول األصول   .92
 ) حالياً ( 

             سيناء
 ) سابقاً ( 

                       في 303
12 /3/2003 

صالح نوري محمد 
  احمد 

محمد عبد اللطيف 
 عباس 

بغداد .. المنصور محالت نادي الكرخ عقار المرقم 
12/3                                                     

 07807843509هـ 
glob_airlies@yahoo.com 

 

 الجواد   .93
 
 
 

                         في 305
29 /11  /2003 

علي كاظم مرزوق 
 عباس االسدي 

جوية العراقية بغداد : ش السعدون مجمع الخطوط ال فخري جاسم حمدان 
 07901315212هـ  23133رقم األبواب 

aljwadtrvl@yahoo.com 

 

                        في 306 النبأ   .94
6 /12 /2003 

سعد علي عبد هللا 
 المطير 

مكي علي محمد 
 رضا 

مقابل السفارة الفرنسية رقم بغداد .. ساحة كهرمانة 
  443/  323القطعة 

 07822712122هـ 
alnaba_co@yahoo.com 

 

نداء كامل احمد  5/4/2004في  316  أللينا  .95
 العبيدي 

سوزان بادوس كاظم 
 ياور 

 112بناية  15شارع  106بغداد .. حافظ القاضي م/ 
عمارة المصطفى الطابق األول رقم المحل            

  07822228914( هـ  4) 
allena.company@yahoo.com 
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ثابت رسول جودة  19/4/2004في  317 العقيق   .96
 الياسري 

زهير كاظم حسن 
 منتظر زهير كاظم 
 محفوظ زهير كاظم 

مجاور الخطوط  24بغداد : الكاظمية باب المراد ش 
  20/  25الرحمن شقة الجوية عمارة 

 07902791065هـ 
alaqeeq2009@yahoo.com 

 

أحالم احمد عبد الفتاح  26/4/2004في  320 الوسن   .97
 الرزاق الجبوري 

               32/4محل  9ز/  607د: اليرموك م/ بغدا أنعام ناجي مهدي
  07904188386هـ 

 

صليوه سركيس     أمل يوسف متي  26/4/2004في 321 المرفأ    .98
 ترو 

 1/1111محل  9ش  102ش السعدون م/ بغداد : 
  07702950472هـ 

almarfaacmpany@yahoo.com 

 

 مجاور محطة الوقود  102بغداد : ش السعدون م/  علي زيدون كريم  زيدون كريم عبد هللا  4/10/1984في  30 كانون   .99
  07901140672هـ 

 

غانم احمد عبد هللا  9/6/2004في 326  الغانم   .100
 الشيباني 

عمارة حجي  3ز/  506بغداد . شارع فلسطين م/  سرية حسين حمد 
 07707951479عامر هـ 

alganem@yahoo.com 

 

 74مبنى  15ش  714بغداد : زيونة ش الربيعي  هاني سالم محمود  حيدر عامر ياسر  1/9/1991في 330 ألهاني   .101
 07902760000هـ  41رقم المحل 

shams.alhani@yaoo.com  

أعادة أجازة 
بتاريخ 

8/5/2012 
رقم الكتاب 
5968 
موقف 

الشركة غير 
سليم قيد 

 الغاء

 ساحل األزرق ال  .102
 األصل 

رقم االبواب  19شارع  904بغداد .ز حي الوحدة م/  حيد سالم حسن  عباس سهيل جميل  9/10/2004في  332
 مجاور مطعم زاد  62أ شارع  50/ 30

 07705382809هـ 
bluecoast_bgw@yahoo.com 

 

ش الرشيد عمارة  بغداد : ساحة التحرير بداية ناظم وحيد يوسف  عثمان حمادي جاسم  2/2/2005في  342 الطف         .103
  07712202776هـ  3السنابل ط

 

سرور عبد الكاظم  محمد عبد الكاظم خيون  7/2/2005في  344 النوافير   .104
 خيون 

 ليث تحسين جاسم 
الهام عبد الكاظم 

 خيون 
رامية عبد الكاظم 

 خيون 
نور عبد الكاظم 

 خيون 

                   ش السعدون مجاور فندق تالة بغداد : 
  07901908583هـ 

www.nawafir.org 

 

بغداد .. شارع السعدون مجاور الخطوط الجوية م/  جعفر محمد خلف  لبنى رحيم كوسج  21/2/2005في  345 قنسرين   .105
  1/ 14 33رقم األبواب  102

 07702648027هـ 
tareeq_alhareer2012@yahoo.com 

 

 الحريرطريق   .106
 
 
 
 

حسين كاظم جواد  28/2/2005في  346
 راضي العباسي 

قرب جسر  20ش  909الكراده داخل م/ بغداد :  علي يحي عباس 
 07811297128هـ المعلق 

tareeq_alhareer2012@yahoo.com 

 

عبد الكريم صالح  14/3/2005في  348 الرحلة الميمونة   .107
 شناوه  إلصالح مهدي 

 روال عبد الكريم 
نور الهدى عبد 

 الكريم 
 مصطفى عبد الكريم 

 ابتسام جواد 

بغداد : ش فلسطين مقابل الجامعة المستنصرية م/ 
  16ش /  501

almaymouna@yahoo.com 

 

  23ز/  409م/  بغداد .. العطيفية شارع مسجد براثا محمد نور عبد النبي  نزار فالح حسن                في 350 طيور الجنة   .108

mailto:alaqeeq2009@yahoo.com
mailto:alaqeeq2009@yahoo.com
mailto:almarfaacmpany@yahoo.com
mailto:almarfaacmpany@yahoo.com
mailto:alganem@yahoo.com
mailto:alganem@yahoo.com
mailto:shams.alhani@yaoo.com
mailto:shams.alhani@yaoo.com
mailto:bluecoast_bgw@yahoo.com
mailto:bluecoast_bgw@yahoo.com
http://www.nawafir.org/
http://www.nawafir.org/
mailto:tareeq_alhareer2012@yahoo.com
mailto:tareeq_alhareer2012@yahoo.com
mailto:tareeq_alhareer2012@yahoo.com
mailto:tareeq_alhareer2012@yahoo.com
mailto:almaymouna@yahoo.com
mailto:almaymouna@yahoo.com


 07700798888هـ  23ع/  2005 10/4
company@yahoo.com-Tuor 

                       في  353 الرعد   .109
25/4 /2005  

ساحة النصر  43ز/  101بغداد : ش السعدون م/  احمد سلمان هاشم  صبا قحطان حسن علي
هـ                                    8/306رقم القطعة 

07901424118  
07901424118  

alraadtours1@yahoo.com 

 

 المشكاة  .110
  

                     في 354
27/4 /2005 

 يوسف سلمان داود   علي عودة علي 
 فضيلة حميد جاسم 
 حسن عباس جمعة 
 زينة عباس جمعة 
 دينا عباس جمعة 
 هالة عباس جمعة 
  لينا عباس جمعة 

رقم  – 821م/   يدية الشارع التجاري بغداد .. الس
  إعزازمقابل قاعة  1ط 59/6/5/1المحل 

 07722889979هـ 
almushkat2006@yahoo.com 

 

فرحان  إبراهيممهند  4/5/2005في  358 الالذقية   .111
 محمد 

فرحان  إبراهيمعلي 
 محمد 

د/  4ش  304بغداد .. الوزيرية شارع المغرب م/ 
13 /156 

 07712040200هـ 
lathakiacom@yahoo.com 

 

                        في 360 القصواء   .112
16 /5 /2005 

احمد مختار عبد المجيد 
 حميد السامرائي 

شارع العمل الشعبي 52ز/  634العامرية م/ بغداد :  احمد مختار  أيهاب
 07801969701قرب جسر حي الجهاد هـ 

alqaswaa_trul@yahoo.com 

 

 61مبنى  7ز/   929بغداد : عرصات الهندية م/   محمود اسكندر رزا  23/5/2005في  361 السنان   .113
                         1مجاور مصرف الشرق األوسط ط

 07704359877هـ 
www.alsinantravel.com 

 

المنصور شارع الرئيسي قرب شركة زين بغداد :  حيدر فالح صوالغ  طالب عبد األمير زلزلة  25/5/2005في  364 اليقين   .114
 07704446880لالتصاالت هـ 

www.alyaqeentour.com 

 

(  7بغداد .. المنصور مجمع نادي الكرخ عقار رقم )  محمد االوسي كبي  بسام محمد ذياب  22/6/2005في  371  أورانوس  .115
 07724400085هـ  بيجيه 12/3

urawous_baghdad@yahoo.com 

 

قصي يحيى عبد المجيد  27/6/2005في  372 الباز   .116
 السامرائي 

بغداد : السعدون عمارة السمان مقابل المصرف  فيصل طاهر محمد 
 التجاري العراقي 

www.albaztravel.com 

 

وضاح عبد الرحمن  2/7/2005في  376 الملكية   .117
 صبري الصافي 

 14ز/  613رمضان م/  14بغداد .. المنصور شارع  أسامة أياد علي 
 ب  1الطباق األول مكتب   6مبنى / 

 07800700848هـ 
royaltraveltourism@yahoo.com 

 

حسين رشيد حسن  3/8/2005في  379 صقر الخليج   .118
 المهدي 

                      بغداد المنصور مجاور شركة عراقنا  هيثم حسن رشيد 
  07901911661هـ 

alommaraa@yahoo.com 

 

صالح عبد الكريم حمد  24/8/2005في  382 اللقاء   .119
 التكريتي 

 618بغداد : المأمون مجاور محطة اليرموك م/  سرمد صالح صادق 
                         ط األول3شقة  8/ 1039بناية 

 07901196024هـ 
janatiraq@yahoo.com 

 

اسم عبد الحسن ب 3/10/2005في 388  االخضرالقز   .120
 الحسيني المياحي 

 قصي عبد الحسين 
 باقر عبد الحسين 

ط ارضي  7مبنى  5ز/  901بغداد : الكرادة داخل م/ 
                                  326/270رقم العقار 

 
  079014806027هـ 

amk2007_h@yahoo.com 

 

مقابل محطة الوقود السعدون               بغداد : السعدون  شيماء صدام زوره  حيدر قاسم جبر  5/10/2005في  90 المنامة   .121
 07901103008هـ   9عمارة  101م/ 
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almanama2011@hotmail.com 

في  391 النازك   .122
17/10/2005 

عقيلة عزيز سويدان 
 الجحيشي 

 نازك عزيز سويدان 
 عبد الحق خليفة 

مجاور  39عقار  4ز/  102بغداد .. السعدون م/ 
 07708849538المصرف التجاري هـ 

Nazik_traveltourism18@yahoo.com 

 

في  392 الفرسان   .123
31/10/2005 

علي نعمان هادي 
 موسى 

 نعمان هادي موسى 
 سعد نعمان هادي 

مبنى  17ز/  411م/ الكاظمية ش الزهراء  بغداد :
 07702756666هـ  125

sales@alfursantnravel.com 
 

 

                             في392      الفرسان  الفرع   .124
31/10 /2005  

 

ل المنصور المنصور شارع الرواد مقابل موبغداد :   احمد عماد هاتف 
  7/ 5رقم المحل  6ز/  603م/ 

 07901335216هــ 
alfursan_company@yahoo.com 

تاريخ منح 
الفرع 

16/5/2012 

 33ش/  929بغداد : السعدون قرب ساحة النصر م/  ميس علي عبيد  بشرى حسين جبر  6/3/2006في  400 الوادي   .125
 07813459683هـ 

alwaditourismtravel2010@gmail.com 

 

 إبراهيمعبد الناصر  6/3/2006في  401 بالد الحضارات  .126
 محمد 

مهند عبد العظيم 
 علي 

 91مبنى / 102السعدون حي ابي نؤاس م/ بغداد : 
هـ               مقابل فندق السدير  7/1رقم المحل 

07901968800 
amarlqamar@yahoo.com 

 

 تيم الصافي ال  .127
 

ليث سعيد مجيد  2/4/2006في  406
 البيرقدار 

 ناصر طايس عبد هللا 
 عامر عبد المحسن 

أ 3محل  611بغداد .. المأمون عمارة الفرقان م / 
 أ مقابل متوسطة المأمون 6/

07901910478 
Co.frat@yahoo.com 

 

     بغداد : الكاظمية ش موسى الكاظم   فالح حسن محمد  11/4/2006في  412 السدرة   .128
 األبواببناية مطر السهيل رقم  17ش  5ز/ 413م/  

 07802006961هـ  3/251
sidrah1@yahoo.com 

 

129.  
 

مهند موفق مصطفى  18/4/2006في  414 المعالم 
 العمري 

ش المغرب عمارة  36/59بغداد : االعظمية م/  مظفر مهند موفق 
 07901739322هـ  4محل رقم  البزاز

almalim_tourism_co@yahoo.com 

 

عبد الحسين رزيج  25/4/2006في  417 الحجاز   .130
 احمد 

سيف سعيد عبد 
 المجيد 

بغداد : ش السعدون بناية سينما النصر المرقمة 
 07702816486هـ  62/16/1

alhujaz.travel@gmail.com 

 

ظافر موسى حسين  25/4/2006في  419 عجمان   .131
 والي 

                   بغداد : الصالحية مجمع الصالحية السكني  سمير حسين علي 
  07902187420هـ 

ahaferawali@yahoo.com 

 

علي خضير عباس  26/4/2006في  421 الطير األزرق   .132
 العجيلي

كوثر عبد المهدي 
 ناجي 

 911بغداد : كرادة داخل الزويه قرب فندق بابل م/ 
  07902251202هـ  25/8/1 37ز/ 

alikudaier@yahoo.com 

 

سعيد محمد تقي  26/5/2006في  425 ضوء المستقبل   .133
 االسدي 

رقم  609م/  بغداد : المنصور الشارع الرئيسي  مروة سعيد محمد 
بالقرب من شركة زين االتصاالت هـ  74البناية 

07901465665 
futurelight_11@yahoo.com 

 

 صقر النيل حالياً   .134
 جبل طارق سابقاً 

عالء عبد األمير عبد  1/8/2006في  427
 الرحمن 

احمد عبد األمير 
 غازي داود 

 91عمارة /  9ش /  102شارع السعدون م/ بغداد : 
 16ج    1/ 65 األولط 

Sq_alneel@yahoo.com 

 

في  430 الكرنك   .135
27/11/2006 

 9شارع  101بغداد .. السعدون محلة البتاوين م/  أياد طارق احمد  عمر فاروق كامل 
 3/  1175تسلسل القطعة  29/1في  85رقم االبواب 

 ط اول قرب شركة بال حدود 
 07735141105هـ 

info@karnaktravel.net 
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في  433 الطائرة   .136
28/11/2006 

رؤوف  أكرم أحالم
 حميد 

تسلسل  3أبواب  506بغداد .. شارع فلسطين م/  علي غازي حسن 
 تحت كافيه كلكسي  1976العقار رقم القطعة 

 07803619160هـ 
altaira_travel@yahoo.com 

 

 904م/ 25بغداد .. حي الوحدة ساحة الواثق ش  غسان سمير نمر  غصون سليم نمر حداد  20/2/2007في  434 اللين   .137
 07706405171هـ  10عقار 

al_leen@yahoo.com 

 

                  102ابن نؤاس م/  بغداد .. السعدون حي   حيدر حسن عبود  27/2/2007في  435 الورس   .138
هـ                   6/  111بناية  9شرع /  35ز/ 

07901593899 
h.wirs@yahoo.com 

 

 تاج القيثارة حالياً   .139
 نبع زمزم سابقاً 

غدير محمد عبد  3/4/2007في  436
 الحسين محمود 

                      102بغداد : عرصات الهندية بناية  ماهر مجيد جاسم 
 07805652744هـ 

tajalqithara1@yahoo.com 

 

احمد عبد األمير عبد  23/5/2007في  437 بساط السندباد   .140
 الرضا التميمي 

رقم  12مبنى  24ز/  609بغداد .. المنصور م/  
الفرع الجديد هـ  مقابل حلويات الخاصكي 11المحل 

079901330601 
sendbad_72@yahoo.com 

 

قداح جوري بهجت  3/6/2008في  441  طيبة ارض   .141
 الشيخلي 

 315م/ بغداد : الشعب قرب األسواق المركزية  فؤاد عبد األمير شليه 
 077040016161هـ   2رقم المحل  33شارع 

arth_teba@yahoo.com 

 

                         في 443 القمر ضوء   .142
24/6  /2008 

ناظم عبد حسون 
 الرفيعي 

زهرة ناظم عبد 
 حسون 

 حازم ناظم عبد 

المنصور حي االندالس بغداد : المنصور أبو جعفر 
هـ                                  18ش/ 615م/ 

07904341330 

 

بغداد : المنصور مقابل سينما الفانون السحري   احمد إبراهيم نعمان  نيفين سالم محمد كاظم  1/9/2008في  445 همسة نيفين   .143
هـ  15بناية  14ش/ 603مجمع النعمان التجاري م/ 

07704294951 
nivaaliraq@yahoo.com 

 

   هادي داود سلمان منال داود سلمان 1111/2008في  44 قصر زنوبيا   .144
 0790281551هـ                            

zenobia.tour@yahoo.com 

 

             رحاب بغداد       .145
 السراب سابقاً 

رقم  95عمارة  9شارع /  12بغداد .. السعدون م/  محمد عبد عون  سعد موسى جحالي   16/1/2008في 44
  07709229093هـ  2المحل 

rehab_aaghdad@yahoo.com  

 

فؤاد كامل مصطفى  3/2/2009في  45 جنديان   .146
  ألنعيمي

 حازم محمد لطيف 
 سامي شاكر محمود 

رمضان  مجاور مقابل  14المنصور شارع بغداد : 
 مطعم شيف ستي 

jondian2000@yahoo.com 

 

 رحلة النجار   .147
  السنار سابقاً 

                   بغداد : شارع الصناعة قرب مرطبات القبطان نايف سنان خيري  بشار نافع البياتي 1/2/2009في 39
 07901967827هـ 

alnajjar_com2000@yahoo.com 

  

مؤيد عبود جار هللا  163/2009في  42 رحلة السندباد   .148
 طعمة 

 عبد الحسين محمد 
رائد عبد الحسين 

 محمد 

ط  67بغداد : كرادة مريم قرب جسر الجمهورية ز/ 
  07904455160ارضي هـ 

 

رحلة القصواء   .149
 حالياً 

 االعتدال سابقاً 

علي ياسين خضير  20/5/2009في  45
 المشهداني 

المنصور مقابل السوق المركزي رقم المحل بغداد :  نصير هيف طه 
1/12  

rehlatalkaswaa1@yahoo.com 

 

دلير صبري علي  رعد حمدان عطية  10/6/2008في  166 النوارس   .150
 جان 

                مجاور سينما اطلس 102بغداد : السعدون م/ 
  07706225959هـ 

alnawares_tourism@yahoo.com 

 

في  456 القاهرة   .151
12/10/2009 

إيمان عبد الجبار  سرى صبيح فاضل 
 أسد 

  1بغداد : المنصور محالت نادي الكرخ ط
calro2008@yahoo.com 
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 24في  458 أهل الرافدين   .152
/11/2009 

عبد المنعم علي  هيفاء طه خليل 
 محمد 

شارع  609م/ رمضان  14المنصور تقاطع بغداد : 
 (  1رقم األبواب ) ط  98/19مبنى  18

 0779817004هـ 
info@qasralnahrain.com 

 

في  459 قصر النهرين   .153
25/11/2009 

صالح الدين محمود 
 حسين المال 

 اوس باسل عطا 
 ديار توما بطرس 

 20مقاطعة  7/1233بغداد .. المنصور رقم القطعة 
رقم  98/19مبنى  18ش  609الداودي محلة 

 0779817004األبواب ) ط ( هـ 
www.qasralnahrain.com 

 

مقابل مجمع الخطوط  101بغداد : ش السعدون م/  رنين وائل ناجي   إسحاقنجود صبري   24/3/2010في  460 الرنين   .154
  17/3الجوية العراقية رقم المحل 

al_raneen.trael005@yahoo.com 

 

في  169  اإلسفار  .155
20/12/1993 

عبد األمير عبد  ميسون
 الكريم 

بغداد .. السيدية الشارع التجاري عمارة مركز دريم  سامي جبار عنبر 
الطابق  20رقم المكتب  26مبنى  57ز/  825م/ 

 07733133337.. هـ  األول
Alasfar_111@yahoo.com 

 

 

 طيبة خليل عيدان  خليل عيدان برسيم   6/10/2010في  461 الجنائن المعلقة   .156
 مصطفى خليل عيدان 

                          بغداد : ش السعدون قرب فندق بغداد 
 07901303272هـ 

aljanentours@yahoo.com 

 

في  282 شهرزاد   .157
16/11/2002 

 بسام سمير حسن 
 

 

بغداد .. المنصور محالت نادي الكرخ الرياضي رفقم   محمد صبري محمود 
 / مقابل معرض بغداد الدولي  6/ 15

 07901328590هـ 
shahrazad_co@yahoo.com 

 

 

لربط الجوي           ا  .158
 ) حالياً (

           مروج الذهب 
 ) سابقاً ( 

مبنى  99شارع  903ساحة كهرمانة م/ بغداد :   علي سعدي وهيب  عارف شهاب احمد   9/2/2011في  463
طابق ارضي مجاور مطعم كهرمانة هـ  18/15

077012222419 
www.airlinkiq.com 

 

حميد عبد المهدي  13/6/2005في  368 العراقة   .159
 السامرائي 

 1د/ 20ز/   716بغداد : زيونة حي المثنى م/  عامر جاسم عباس 
 ر تمجاور السن

alaraqe_co@yahoo.com 

 

همام خضير عباس  10/5/2005في  305 القرى  أم  .160
 شبع ألكالبي

 وسام همام خضير 
 حسام همام خضير 
 بسام همام خضير 

عمارة احمد  بغداد : حي الجامعة شارع الربيع
  07901890324هـ  627م/ زياد

amalquraco_2005@yahoo.com 

 

 بغداد : الكاظمية قرب ساحة عبد المحسن الكاظمي  كامل داود سلمان   2/7/2011في  465 مدينة السالم   .161
 07901717609هـ  54/3 15شارع  411م/ 

alsalamcitytravel1@yahoo.com 
 

 

بشير محمد عبد  17/8/2011في  468 االنسام   .162
 اللطيف 

 9شارع  33ز/  بغداد : ش السعدون حي أبو نواس  
هـ  مجاور مصرف الرافدين  103عمارة 

07706252452 
alansamtravel@yahoo.com 

 

بغداد : السعدون مجاور رابطة مكتب السفر  وداد محمد علي  محمد جاسم حسون  17/8/2011في  467 فرناسابن   .163
 07714869959والسياحة هـ 

Firnas200539@yahoo.com 

 

عمارة الطحان  43ز/  101السعدون م/ بغداد :  سعدية عبد صيوان  جاسم محمد منفي  17/8/2011في  469 نسيم الفردوس   .164
   07703482503هـ الطابق الثالث 

nassim_1957@yahoo.com 

 

 أجنحة العراق   .165
 

 الخضراء 
  ) سابقاً ( 

  إبراهيممصطفى طه  علي احمد جاسم  24/8/2011في  471
محمد عبد السالم 

 محمد 
 حسام مهدي حسن 

عرصات الهندية حي بابل م/ بغداد .. كرادة الشرقية 
مجاور شركة زين  322/439عقار  21ش/  929

  0780025444لالتصاالت هـ 
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بغداد : ش السعدون مقابل محطة تعبئة وقود  خلود رشيد لطيف  حميد شكر  حياوي 11/8/2011في  466 األرض المشرقة   .166
                              301/13/1 األبوابالسيارات رقم 

 07713680600هـ 
sunnylandiraq@yahoo.com 

 

 

بغداد : الكرادلة خارج مقابل حلويات أبو عفيف ط  وليد ياسين جودي  لمى صبحي جودي  4/10/2011في  374 المسل   .167
 07901470438األول هـ 

info@almassalco.co.com 

 

في  476 عطر الزهور   .168
26/12/2011 

 قتيبة صالح صابر  جودت عامر جياد 
حسن علي عبد 

 الكريم 

ساحة كهرمانة رقم المحل  903بغداد .. العلوية م/ 
هـ                    مطعم دجاج كهرمانة مقابل  1/4/

07710008914 
Aizohor_company@yahoo.com 

 

في  476 الطواف   .169
26/12/2011 

 – 73/  24شارع  915بغداد .. كرادة خارج م/  رقية سعد جاسم  فراس باسم عزيز 
                 الطابق األول مقابل فندق بابل  8مكتب رقم / 

 07708283140هـ 
altawafcompany@yahoo.com 

 

في  474  األريج  .170
26/12/2011 

عبد الرزاق اسم هللا 
 احمد 

رقم  110بغداد .. الشورجة شارع الرشيد م/  نعمة   إبراهيمسحر 
 مجاور ساحة الزعيم  3/30األبواب 

 0771619375هـ 
 

 

حيدر طالب عبود عبد  24/1/2012في  477 حضارة العراق   .171
 الحميد 

طالب عبود عبد 
 الحميد 

  4رقم األبواب  13ز/  609المنصور م/ بغداد .. 
 07902190062هـ 

 

عمارة  16شارع  506شارع فلسطين م/ بغداد ..  خالد يونس سليمان  أنيس احمد سليمان   22/4/2012في  478 شاطئ دجلة   .172
  1946/3رقم المحل أبو شيرين 

 07901718692هـ 
shate_dijla@yahoo.com 

 

 ماهر انس سعيد  يوسف علوان حنون   13/5/2012في  481 القوس   .173
 ياسر انس سعيد 
  رياض حسن ياس

الشورجة مجاور البنك المركزي عمارة بغداد .. 
                 7-6رقم  160رقم المحل  816األحرار م/ 

 07700220668هـ 
 

qawscompany@yahoo.co 

 

بغداد : المنصور تقاطع معرض بغداد خلف محطة  عقيل محمد عجالن  حسين محمد علي  16/5/2012في  482 ارض المرجان   .174
هـ  1/15الوقود محالت الكرخ الرياضي رقم األبواب 

07812320447  
arthalmarjanco@yahoo.com 

 

عبد الجبار  سعدون  6/5/2012في  479 طريق الماهر   .175
 ياس 

 1بغداد : المنصور تقاطع األميرات عمارة الوافي ط 
هـ                             2ز/  605م/  7/51بناية 

07711096262 
almahertmt@yahoo.com 

 

محمد تحسين عبد   11/5/2012في  480 جوهرة األرض   .176
 القادر 

مصطفى وليد عبد 
 القادر 

 27ز/  611م/   رمضان 14بغداد : المنصور ش 
  7/1و 8/1مكتب  111/19عمارة النور رقم 

 
earth.diamond85@yahoo.com 

 

 سما الزعيم   .177
 

 نور الشمس
 )  سابقاُ (

عبد عليوي  إقبال 15/6/2005في  369
 المشهداني 

وهي عبارة  44د/  506بغداد .. شارع فلسطين م/  
 07710089008عن دار هـ 

jq_tour@yahoo.com 

أعيدت 
بتاريخ 

31/5/2012 
رقم الكتاب 
7164 

         بغداد : شارع المغرب مقابل ثانوية المتميزات  شروق حميد جبار  سعد كامل خلف   10/6/2012في  483 المربد   .178
 07702300448هـ 

almarbed@ymail.com 

 

 هـ  18د/  609م/  رمضان  14: المنصور ش بغداد  محمد حسون علي  فارس حسون علي   19/6/2012في  484 ركن الكوثر   .179

mailto:sunnylandiraq@yahoo.com
mailto:sunnylandiraq@yahoo.com
mailto:info@almassalco.co.com
mailto:info@almassalco.co.com
mailto:Aizohor_company@yahoo.com
mailto:Aizohor_company@yahoo.com
mailto:altawafcompany@yahoo.com
mailto:altawafcompany@yahoo.com
mailto:shate_dijla@yahoo.com
mailto:shate_dijla@yahoo.com
mailto:qawscompany@yahoo.co
mailto:qawscompany@yahoo.co
mailto:arthalmarjanco@yahoo.com
mailto:arthalmarjanco@yahoo.com
mailto:almahertmt@yahoo.com
mailto:almahertmt@yahoo.com
mailto:earth.diamond85@yahoo.com
mailto:earth.diamond85@yahoo.com
mailto:jq_tour@yahoo.com
mailto:jq_tour@yahoo.com
mailto:almarbed@ymail.com
mailto:almarbed@ymail.com


0780666602 
corneralkawthartourisn@yahoo.com 

قرب  Aنيسان  ستنر  28مجمع بغداد : الصليخ  رشيد محمد رشيد  رنا محمد رشيد   25/6/2012في  486 بالد النخيل   .180
 07722669659هـ ة الخطوط الجوية العراقي

biladalnakheel@yahoo.com 

 

قرب  17ز/  616بغداد .. اليرموك األربع شوارع م/   زينب فيصل محمد   2012/ 21/6في  485 روان بغداد   .181
  166تقاطع األردن رقم األبواب 

 07735877735هـ 
rawanbaghdad2013@yahoo.com 

 

                       في 487 الشرق  أضواء  .182
29 /8 /2012  

 24د/  25ز/  824بغداد : الدورة حي المعلمين م/  عمار عبد هللا خنجر  عبد هللا خنجر احمد 
                    9/317مقابل كاتب العدل رقم القطعة 

 07801255512هـ 
adhwa.alsharq@yahoo.com 

 

 رمضان  14بغداد : المنصور ش  معن عبد اللطيف   إسماعيلنبيل حكمت   29/8/2012في  488 عالم طيران   .183
aviation.nabeel@yahoo.com 

 

عمارة  14ز/     902بغداد : ش سلمان فائق م/  نور صباح صالح  مصطفى سعدي مهدي   10/9/2012في  489  أزرو  .184
مجاور مصرف الوركاء هـ  1شقة  73

07901480000 
azrou_co@yahoo.com 

 

عصام فاضل عبد   27/9/2012في  490 زهرة العين   .185
 الوهاب 

 علي محسن فرحان 
 غيث محمد كاظم 

رقم االبواب  78ز/  304بغداد .. الوزيرية م/ 
 07716344486ط هـ 2/1/16

ain@hotmail.com-zahratal 

 

في  492 الوصل   .186
21/10/2012  

/ 7تسلسل العقار  9بناية / 609المنصور م / بغداد :    طيبة عبد الحسين 
 الشارع الرئيسي  1711

  07709888087هـ 
aws@wsltravels.com 

 

في  493 سنا البرق   .187
24/10/2012  

احمد كاظم احمد  فائزة مجيد احمد عليان 
 عليان 

رقم  19ز/  211بغداد .. الحارثية شارع الكندي م/ 
 مقابل عمارة الزيتون  43المحل 

 07710935086هـ 
sana.albarq2002@yahoo.com 

 

 

في  495 جنات بغداد   .188
27/11/2012 

رجاء عبد الرزاق  فارس جواد مصلح 
 علي  

 بغداد : المنصور محالت نادي الكرخ الرياضي 
travels.com-www.janat 

 

  3بواب  31ز/  9بغداد .. السعدون حي ابي نؤاس م  فاضل محمد مسفوه   3/12/2012في  496 الحبانية   .189
 07710659930هـ 

truveltourst@yahoo.com 

 

 

                         في 204 المتحدة   .190
25 /8  /1997 

بغداد : المنصور الشارع الرئيس مجاور مطعم  بشرى محسن مكي  محمد موفق محمد علي 
 ط ارضي  بستون صمد 

al_mutahida@yahoo.com 

 

مبنى  32ز/  423بغداد .. الكاظمية باب القبلة م/  علي كاظم جبار  عامر نوري حسين   7/1/2013في  498 الخيال   .191
  15رقم المحل  31
 07707975312هـ 

alkheal@yahoo.com-ali 

 

                  في 500 جبل قاسيون   .192
13 /2/2013  

بغداد .. الوزيرية مقابل السفارة التركية  رقم القطعة    إبراهيممحمد علوان 
/  22أ رقم األبواب  نجيب باشا 1/222/6

 079012212712هـ  1/11/205
jabal_kasuoon55@yahoo.com 

 

سندباد البلد   .193
 األمين
 

                 في 499
4 /2 /2013 

عبد الستار حازم  مجيد   إبراهيمبديعة 
 عبد الستار 

 304م/  14الوزيرية شارع المغرب / بغداد .. 
 محل  – 39عمارة الرباط بناية رقم / 

s.albaldalmeen@yahoo.com 
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مبنى               9شارع  57ز/  101بغداد .. السعدون م /   رعد حميد سعيد  25/6/1995في  179 البركة         .194
 07716449022( طابق ارضي هـ  1) 

Albaraka.trip@gmail.com 

 

 أعادة أجازة
رقم الكتاب 

في  952
22/1/2013 

                      في 503 ارض المحبة   .195
17 /3  /2013  

                              25ز/  415بغداد .. الكاظمية م/  رياض مهدي هادي  فالح مهدي هادي 
 قرب فندق ريحانة الكاظمية  9د/ 

  07706226096هـ 
ardhalmahaba@yahoo.com 

 

               في 94 سامراء   .196
31 /5 /1986 

 يوسف ناموس خضير 
 
 
 
 

 أمل كاظم حسين 
 حال يوسف ناموس 

بغداد .. شارع السعدون قرب فندق فلسطين مرديان 
 ط ارضي 

 07901450834هـ 
samaratt_2006@yahoo.com 

 

 أعادة
رقم  األجازة

الكتاب           
في  4339
24 /3  /

2013 

عبد اللطيف محمد  12/4/1997في  197 أسوان   .197
 صالح 

واثق عبد الجبار 
  ثجيل 

 114مبنى  9شارع  101السعدون م/ بغداد .. 
 مقابل فندق بغداد ..  31شقة  عمارة سكندر
 07717763717هـ 

 أعادة أجازة 
في  4682
31 /3 /

2013  

في                        504  الدرقاء  .198
10/4  /2013  

 13ش  609بغداد .. المنصور الشارع الرئيسي م/  علي سعيد محمد تقي  مروة سعيد محمد تقي 
 07704886996هـ  2ط  11ابواب  7مبنى 

Aldarqaa_1@yahoo.com 

 

فاضل محمد خضير   25/4/2013في  505 النسغ  .199
 عباس 

شارع السعدون قرب ساحة الفردوس مقابل بغداد ..  
 محطة وقود الجندي المجهول ) سابقاً ( 

 07815397732هـ 
nesaghco@yahoo.com 

 

في                           506 الذرى   .200
13 /5 /2013  

توحيد عبد الرحمن 
 عبيد 

ط  17مبنى  24ز/   6170شارع الربيع م/ بغداد ..  
 2535546 07818األول هـ 

al.dhuratourco@yahoo.com 

 

عبد الرسول   إبراهيمجواد كاظم  27/10/1984 في 37 الدلتا   .201
 حسن  إسماعيل

مجمع  3/  303عقار  411بغداد .. الكاظمية م/ 
 07901719652هـ الزهراء الطابق األرضي 

delta_tourism@yahoo.com 

أعادة 
األجازة رقم 

الشركة 
7382                   

16/5/2013  

 عادل جسام محمد   11/6/2013في  507 الحباري   .202
 

شارع الربيعي عمارة سنتر زيونة ط زيونة بغداد ..  
 األول 

 

في                           509 زهرة الشرق   .203
19 /6  /2013  

 9ش/  101م/ عمارة أسكندرية   السعدونبغداد ..  أيمان ماجد عمران  احمد مهدي كريم 
 بغدادمقابل فندق  114/ 8المبنى  رقم

07801668922 
info@zahratalsharq.com   

 

في                            512 بال حدود   .204
30  /7  /2013  

                شارع السعدون مقابل فندق بغداد بغداد ..   نور صباح صالح  هناء حسين يونس
 07905143434هـ 
iq.com-www.infitytravel 

 

                         في  510 ربيع بغداد   .205
21 /7  /2013  

شارع الكندي  19شارع  213بغداد .. الحارثية م/   عباس ثعبان غليبش محمد سجاد عبد هللا 
  56مبنى  16رقم األبواب 

 07736777981هـ 
Rabeeabahghdad4@yahoo.com 

 

في                                  511 نهر الريان   .206
17 /7 /2013  

عبد العزيز محمود 
 سلطان 

 عبد هللا عبد العزيز 
 علي عبد العزيز 

عمارة مجمع  87ز/  101بغداد .. السعدون م/ 
(  22رقم المحل )  94الخيرات التجاري شارع 
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 07724755158مقابل فندق فلسطين مرديان هـ 
alrayan.reiver@yahoo.com 

في                                  514 العراق ومصر   .207
14 /10  /2013  

وديع عبد الجبار 
 محمود 

أسيل  (1
وديع عبد 
الجبار 
 محمود 

فرح  (2
وديع عبد 
الجبار 
 محمود 

رغده  (3
وديع عبد 
الجبار 
 محمود 

سالي  (4
وديع عبد 
الجبار 
 محمود 

جنان  (5
عدنان 
 حسين 

بغداد .. شارع السعدون مقابل الخطوط الجوية 
  0770004230هـ التركية 

 

 

 

 

iraqandegypt@yahoo.com 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      في513 شمس  الهاني   .208
4 /9  /2013  

 األولبغداد .. السعدون عمارة سكندر ستيفاني طابق   غانم علي مها 
  1/  785   األبوابرقم 

 

عبد الستار عبد الرزاق   17/2/2014في  518 النخيل واألرز   .209
 غناوي 

حامد عبد الرزاق 
 غناوي

بغداد .. كرادة خارج .. عرصات الهندية حي بابل م/ 
هـ  1 1ط 1010/1مبنى 30ش/ 929

07813392070 
abedulsattar@yahoo.com 

 

في                          515 ديفا   .210
23 /10  /2013  

 

 37ز/  601المنصور شارع المأمون م/ بغداد ..   عالء حسين هاشم 
 مجاور المصرف العراقي اإلسالمي  12د/  2مبنى 

 07719453555هـ 
diva.tourism@yahoo.com 

 
 

 

في  516  شبعاد العراق   .211
15/12/2013  

عبد الستار محمود 
 علي 

شذى 
ناجي 
 حسين

علي كاظم 
 ناجي 

رقم  12ش  901م/ دخل كرادة داخل بغداد .. م
عمارة البكري هـ  2ساحة كهرمانه عمارة ط 2/21

07707814619 
shabadaliraq@yahoo.com 

 

  الملكيالخط   .212
 ) حالياً ( 

                    كنوز الرافدين 
 ) سابقاً ( 

                          في  352
20 /4  /2005 

في  4366رقم الكتاب 
17 /3 /2014 

          508بغداد .. ش فلسطين قرب مصور أزاد  م/   سالم هاشم ياسين 
 07729003042هـ  11ز/ 

kunooozalrafedain@yahoo.com 

 

في                           519 تالة   .213
24 /3  /2014  

عدنان عبد األمير  علية مهدي ناصر 
 كاظم 

بناية البحراني رقم  9ش/ 102السعدون م/ بغداد .. 
                       مجاور فندق بغداد  3/95المحل 

 07702663771هـ 
talatravel12007@yahoo.com 

 

في                        520 نور السحاب   .214
24 /3  /2014  

ضياء فؤاد عبد  حيدر عبود عباس 
 الرشيد

 صالح مهدي حسن
إبراهيم عبد الستار 

 جابر
 محمدنهلة احمد 

/ 3رقم األبواب  58ز/   403بغداد .. الشالجية م/ 
 07826634004خلف مستشفى المسرة هـ  31

bakoffice@nooralsahaab.com 

 
 
 
 
 

 في  523 األسمار   .215
2 /4  /2014  

بغداد .. حي الجامعة شارع الربيع عمارة الملكة ط   حسين كامل جاسم  سعد يوسف إسماعيل 
 أ 95/  3/ 29 األبوابداودي رقم  20مقاطعة  األول

 

mailto:alrayan.reiver@yahoo.com
mailto:alrayan.reiver@yahoo.com
mailto:iraqandegypt@yahoo.com
mailto:iraqandegypt@yahoo.com
mailto:abedulsattar@yahoo.com
mailto:abedulsattar@yahoo.com
mailto:diva.tourism@yahoo.com
mailto:diva.tourism@yahoo.com
mailto:shabadaliraq@yahoo.com
mailto:shabadaliraq@yahoo.com
mailto:kunooozalrafedain@yahoo.com
mailto:kunooozalrafedain@yahoo.com
mailto:talatravel12007@yahoo.com
mailto:talatravel12007@yahoo.com
mailto:bakoffice@nooralsahaab.com
mailto:bakoffice@nooralsahaab.com


 07901975112هـ  20/ 
alasmar.tour@yahoo.com 

 319  الغاردينيا  .216
 في 

21 /4  /2004 
 
 

عدنان  .1 منى جبرائيل شمعون 
داود 

 سلمان

عدنامهند .2
 ن داود 

السعدون قابل فندق فلسطين الدولي بغداد .. شارع 
 07708891122هـ 

 
algardinya_travel@yahoo.com  

 أعيدت 
 رقم الكتاب 
6498 
 في 
15 /4 /

2014 

  526 السومرية   .217
  2014/  5/ 18في 

حسين عبد الرزاق 
 حسين 

/  األبوابرقم  67بناية  101بغداد .. السعدون م/  تمارا فاتح ابراهيم
 مقابل فندق بغداد  16/22رقم المحل  59/57

 07704223302هـ 
 

 

في                          525 كشتيار   .218
14 /5  /2014  

رقم  609م/   بغداد .. المنصور الشارع الرئيسي  إياد خالد زبير 
 07823170372هـ  88/4المحل 

gashtyarbgw@yahoo.com 

 

 في  527 جنة األحالم   .219
9 /6  /2014  

 غزوان داود شمو  دلشاد داود شمو 

 داود شمو خدر 

بغداد .. شارع السعدون مبنى فندق بغداد البناية 
 07707890506هـ 73/1األمامية المرقم 

info@janatalaham.com 
 

 

 في  528 بانياس   .220
17/6 /2014  

 المنصور شارع البرج قرب سيد الحليب بغداد ..   حسن علي عبد الكريم 

 077177071988هـ 

 

 في 529 المهج   .221
24 /6  /2014 

صالح عبد الجبار 
 صالح 

         االعظمية حي الشماعية شارع الضباط بغداد ..  
 07901368433هـ 1/ 56محل /  12ز/ 316م/ 

Salah_alanni@yahoo.com 

 

 10/8/2005في  381 النغم   .222
في  12662كتاب أعادة 
7/8/2014  

شقة /  1كهرمانة ط بغداد .. ساحة كهرمانة عمارة  علي مجيد كريم الالمي 
 07812343244هـ  5

allami@msn.comali_  

 

 في  532 البيلسان   .223
1 /9  /2014  

             مجاور فندق بغداد  102بغداد .. السعدون م/   رشا طالل داود 
 07903673044هـ 

Albaylasan_travel@yahoo.com 

 

 الغنام   .224
 

 سحر الشرق
  ) سابقاً ( 

 في  531
1/9/2014  

تقاطع األقواس  40شارع  615بغداد .. المنصور م/   عدي منعم غنام  هند محمد علي موسى 
 07901587293هـ 

Sahralsharq40@yahoo.com 

 

 طريق البقاع   .225
 ) حالياً ( 

 ) سابقاً ( النجوى 

 في  530
1/9  /2014  

 إبراهيمعبد القادر 
 محمد 

عباس هادي عبد 
 العباس 

 صاج الريف بغداد .. المنصور ساحة للقاء مقابل 

 07708808542هـ 

slimingbest@yahoo.com 

 

في                       535 الكيثر   .226
16 /10  /2014  

 115مبنى  9شارع  102م/ بغداد .. شارع السعدون  أكرم جبار حسن  احمد جبار حسن 
هـ                          االقتصادي  مقابل مصرف 

07704072668 

alkathrcompani@yahoo.com 

 

 دار الرحيم   .227
 

 الجنا 
 ) سابقاً ( 

 في  534
16 /10 /2014  

/ب مقابل دار 231رقم المحل  716بغداد .. زيونة م/  هادي موسى علي  دعاء جاسم عمر 
 07707813553األزياء العراقية هـ 

info@janatrave.net 
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 في  533 اإلناء الذهبي   .228
14/10/2014 

رقم العقار  39ز/   10رع السعدون م/ .. شابغداد  نبيل شاكر رحيم   دعاء جاسم عمر 
مقابل فندق فلسطين  1/  12/ 2ب4رقم المحل  66

 07717777873ط ارضي هـ 

Goldenbilly136@yahoo.com 

 

في  537 الصقب   .229
24/11/2014  

رقم االبواب  714بغداد .. زيونة مزرعة حمدي م/   عامر عثمان شمران 
 شارع عام مطعم ليالي اسنطبول  13 -12

 07721800600هـ 

 

 في  538 أفق السماء   .230
14 /12  /2014  

 

عبد الصاحب ماجد  ساهرة حسن دحام 
 محمد 

قصي قاسم عبد 
 الحسين 

بغداد .. شورجة باب األغا مجمع األيمان الطابق 
                                 12/  19/  األبوابول رقم األ

 07901545857هـ 

Scoopsky1@yahoo.com 

 

 في  540 بوابة العالم   .231
15/12/2014  

رمضان مقابل دائرة  14بغداد .. المنصور شارع   اوس باسل عطاء 
 0770244449هـ   13/2 األبوابالكهرباء رقم 

 

 في  539 نجم الثريا   .232
15/12/2014  

 601بغداد .. المنصور المامؤن شارع البرج م/   احمد حميد عبد الرزاق 
  07711299825هـ  5 ابواب 10شارع 

Najim.althuraya@yahoo.com 

 

 في  541 ساحل الخليج   .233
15 /12  /2014  

قرب  85/1 األبوابرقم  101بغداد .. السعدون م/  حسين سهل عباس  افتخار عبد سعيد 
 بال حدود للسفر والسياحة 

 07901231814هـ 

Alkhaleeg.trv@gmail.com 

 

 في  542 والماس   .234
25 /12/2014 

بغداد .. المنصور محالت نادي الكرخ الرياضي رقم   عمار غانم حسين 
مقابل معرض بغداد  30مقاطعة  15/76العقار 

 07717755542الدولي هـ 

Walmas.co@gmail.com 

 

 في  543 اإلبداع   .235
20 /1 /20154  

زين العابدين على  محمد الباقر على اكبر 
 اكبر

 حسن على اكبر

 جعفر علي اكبر

عمارة  33ز/  9شارع  102بغداد .. أبي نؤاس م/ 
  1/103ابواب  103

 07827880717هـ 

 

 في  267 سما الغدير   .236
5 /3  /2014  

مجاور مطعم  4رقم المحل  714بغداد .. زيونة م/   علي حميد جاسم 
 07700260026هـ  إسطنبولليالي 

Sama.alghadeer@gmail.com 

انتقل من 
محافظة 

 إلىالنجف 
محافظة 
بغداد رقم 
الكتاب 
في                1159
20 /1 /

2015  

 في 544 الفارس   .237
4 /2  /2015  

فاضل عبد الحسين 
 ياسين 

بيداء  .1
حميدي 
 علوان 

عباس  .2
فاضل 
عبد 

 الحسين 

ج 39 األبوابرقم  23ش  304بغداد .. الوزيرية م/ 
 قرب شركة ربيع بغداد للسفر والسياحة  27/  1/ 

 07717900070هـ 

Alfars2015travil@yahoo.com 

 

mailto:Goldenbilly136@yahoo.com
mailto:Goldenbilly136@yahoo.com
mailto:Scoopsky1@yahoo.com
mailto:Scoopsky1@yahoo.com
mailto:Najim.althuraya@yahoo.com
mailto:Najim.althuraya@yahoo.com
mailto:Alkhaleeg.trv@gmail.com
mailto:Alkhaleeg.trv@gmail.com
mailto:Walmas.co@gmail.com
mailto:Walmas.co@gmail.com
mailto:Sama.alghadeer@gmail.com
mailto:Sama.alghadeer@gmail.com
mailto:Alfars2015travil@yahoo.com
mailto:Alfars2015travil@yahoo.com


 في 545 ارض المسل   .238
19/2/2015 

 20362/ 4قطعة  7شار  714زيونة م/ بغداد ..  محسن فرج  أوقد       إبراهيمعماد كاظم 
هـ مجاور ومطعم ليلي اسطنبول  4أبواب 

07700332211 

massalland@yahoo.com 

موقف 
الشركة غير 
سليم قيد 

 الغاء

 في  298 الوقار   .239
1 /2  /2003 

عبد الحليم نوري 
 خطاب 

 سامي حمودي محمد 

محمد عبد الحليم 
 نوري 

 1ط ا 7ز/  298م/ ة شارع المغرب بغداد .. االعظمي
الخطوط الجوية العراقية / فرع االعظمية بانية فوق 

 07711435564هـ 

أجازة  أعادة
 3925رقم 
/ 3/ 3في 

2015  

 في  322 النيزك   .240
3/5/2004 

عبد  إبراهيمجميل 
 الكريم 

كامران برزان 
 مصطفى 

 5/210محل  16ش/ 510بغداد .. شارع فلسطين م/ 
هـ                  عمارة فيض هللا الجار ط ارضي 
0770533666 

 أجازة أعادة
 4108رقم 
/  3/ 5في 

2015  

 المرجان         .241
 )فرع المنصور (

 في 18/1
9 /4  /2015  

 1/3رقم المحل  60ز/  514شارع فلسطين م/ بغداد   حاتم محمود حمادي 
 07901735906هـ 

Tourisnm2@almerjantourism.com 

 

 المرجان   .242
 ) فرع زيونة (

 في  18/2
9 /4  /2015  

رقم  7شارع / 714بغداد .. زيونة  حي المثنى م/   قيصر طارق عبد 
            مجاور مطعم ليالي اسطنبول  1/2 األبواب

 07704425347هـ 

Tourisnm2@almerjantourism.com 

 

 في  546 تجوال الشرق   .243
9/4  /2015  

جمعة دوشي عبد 
 الزهرة 

بغداد .. شارع الصناعة .. الجامعة التكنلوجية مقابل  
 شركة النهار  للسفر والسياحة 

 07902155141هـ 

Hajjumh@yahoo.com 

 

 الساحل األزرق   .244
 ( 1) فرع 

الشارع الرئيسي رقم  605بغداد .. المنصور م/   حميد األميراحمد عبد   233/1
 مقابل جامع الرحمن  7المحل / 

 07711330055هـ 

Bluecoast_bgw@yahoo.com 

 

 في  363 كاني   .245
25/5/2005 

أيمان عدنان عبد 
 العامري 

قرب مطعم  42مبنى / 4ز/  613بغداد .. الداودي م/  شكر حسن محمد 
 رمضان  14هيل وزعفران شارع 

 0780218139هـ 

Kanny.company@yahoo.com 

أعادة أجازة 
 7840رقم 

 في 
19/4/2015 

 في  547 راية الشرق   .246
23/4/2015  

عباس هادي عبد  اد وصبيح عبد العزيز ج
 العباس 

رقم  9شارع  102بغداد .. شارع السعدون م/ 
 عمارة الروان  3رقم المحل  66 6األبواب 

 07712855554هـ 

Flag_alsharq@yahoo.com 

 

 في  70 العربية   .247
29 /6  /1985 

رقم المحل  6ز/  105بغداد .. شارع فلسطين م/  عثمان عبد هللا بكر   عالية احمد جهاد 
 07710002900هـ  4/5

نقل من 
محافظة 

 إلىالبصرة 
محافظة 
بغداد رقم 
الكتاب 
في  9381

7/5/2015  

 في  548 البساط السحري   .248
10/5/2015  

         بغداد.. المنصور مجمع نادي الكرخ الرياضي   يونس عبود موسى 
                                27/15محل رقم  313م/ 
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 07711842976هـ 

fq1@yahoo.com-Bgw 

 في  236 الطائف   .249
22/2/1999 

مجاور السفارة  31ز/  222بغداد .. كرادة مريم م/   ناصر محمد خلف 
 07727823960هـ  اإليرانية

Altaiffcompany_62@yahoo.com 

أعادة أجازة 
رقم الكتاب 
 في 11206

4/6/2015  

 في  549 الميادين   .250
2/6/2015  

سامي عبد الرحيم  سالم عبد الرحيم هاشم 
 هاشم 

 9ش/ 102نؤاس م/  أبيبغداد .. السعدون شارع 
مقابل  1م90 األبوابرقم 391 5/ 66تسلس العقار /

 07729368125هـ السدير  فندق قصر 

Almayadeen_co@yahoo.com 

 

 

 

 في  551 وجدان العراق   .251
11 /6  /2015  

مازن مهدي محمد  هيثم مصطفى خميس 
 صالح 

عمارة  24بغداد .. حي الجامعة شارع الربيع رقم 
مجاور مصرف  6/7رقم المحل  62السرور سنان 

 0770800259الشمال هـ 

wajdanaliraq@yahoo.com 

 

 في  552 األجواء   .252
16/6  /2015  

شارع /  409م/ بغداد .. الكاظمية العطيفية الثانية   رشيد شهيد باقر 
 14قرب جسر شارع األمام موسى الكاظم  15

هـ  130/ 8/ ب/  83 األبوابرمضان رقم 
077039923378 

Ajwaa.torism@gmail.com  

 

 في  554 داماس   .253
28 /6  /2015  

 86مبنى  94شارع  1010بغداد .. ش السعدون م/   نضار هيثم محمد رضا 
مقابل فندق اطلس هـ  1/4رقم األبواب 

07901911648 

damastrare@gmail.com 

 

 في  557 سما البحرين   .254
15/7  /2015  

 األبوابرمضان  14ش/ 613بغداد .. المنصور م/   علي انمار نوري 
 قرب تقاطع رمضان 19/ 183

 07901338662هـ 

Albahrin_co_bgw@yahoo.com 

 

 في  558 الهنوف   .255
15/7/2015  

مجاور مطعم  714بغداد .. زيونة حي المثنى م/  جالل سالم فنجان  عمار جالل سالم 
 07707134335ليلي اسطنبول هـ 

tourismalhnoof@yahoo.com 

 

 في 556 زيونة  .256
1 /7  /2015 

 ليث موفق عبد المجيد

 
 شارع الجزائر 706بغداد .. زيونة م/  

 07711165046هـ 

laithzayona@yahoo.com 

 

 

 في  555 طيف المشرق   .257
1/ 7  /2015  

 901بغداد .. كرادة داخل مجمع هادي سنتر م/   علي عبد الحسين مسلم 
قرب حسينية عبد الرسول  113أبواب أ /  13شارع 

 07708000013علي هـ 

travel@taifalmaseq.com  

 
 
 
 

 مجاور السفارة  31ز/  222بغداد .. كرادة مريم م/   آمينمحمد  آمل رحيم لطيف جاسم  في  141 طريق السرى   .258
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 07706275559هـ  اإليرانية  2007/  5/ 14

fadeirye@yahoo.com@yahoo.com 

أعادة 
 األجازة

رقم الكتاب 
 في 14055
28  /7  /

2015 

 في  219 نسيم السحر   .259
17/5/2009 

 ناجي منشد شاكر  علي عيسى عبد الرحيم 

رافد عبد الصاحب 
 الزم 

بغداد .. شارع السعدون بناية الخطوط الجوية 
       نؤاس  آبيحي  10شقة  1العراقية القديمة ط
  9شارع  102م/ 

 07709992992هـ 

انتقال من 
محافظة 

كربالء الى 
بغداد رقم 
الكتاب 
في  13661
21/7 

/2015 
 
 

 في  560 أضواء الكواز   .260
29/7/2015  

بغداد .. السيدية شارع الضباط مجاور مصرف   أزهر شكري محمود 
 2879رقم البناية  5ز/  823الرافدين م/ 

 07702534400هـ 

 

 في  559 قصر الحنين   .261
29 /7  /2015  

مقابل  1/  229د/  20ز/  716م/ زيونة بغداد ..  فراس نوري هامل  لميس طالل طوبيا 
 07721030555دار األزياء العراقية هـ 

 

 روعة ال  .262
  

 في  561
9 /8  /2015  

نجيب باشا  306بغداد .. االعظمية شارع المغرب م/   علي فليح حسن 
هـ  7/  84محل  60/1مبنى الخطوط  9زقاق 

07707796333 

 

 نجمة الساحل   .263
 

 طائر الشمس 
 ) سابقا( 

  

 في  562
12 /8  /2015  

عبد الحسن علي عبد  حمزة كزار سلطان 
 هللا 

 4رقم المحل  /  7ش/  714بغداد .. زيونة م/ 
 مجاور مطعم ليلي اسطنبول 

 07709257432هـ 

 

 في  564 رمز بغداد   .264
13 /9  /2015  

 111رقم المحل  25ز/  102بغداد .. السعدون م/   صباح عبد أبو حمد 
 مقابل فندق قصر المجد 

 07705372207هـ 

 

265.   
 الرواسي  أحلى

 في  566
13 /9  /2015  

مبنى  16شارع /  506م/ شارع فلسطين بغداد ..   محمد كريم مزعل 
قرب تقاطع النخلة مقابل  31/  األبوابرقم  104

 جسر المشاة .. 

 07901488097هـ 

 

 في  563 الرواحل   .266
8/9  /2015  

محل  3مبنى  13شارع  409بغداد .. العطيفية مم   محمد جبار سعيد 
 07705885550هـ  2/1

 

 في  565 رحلة القمر   .267
13 /9  /2015  

 جنان خالد كامل  باهرة توفيق داود 

 مصطفى مجيد حميد 

 107مبنى  13شارع  605بغداد .. المنصور محلة 
 مقابل شركة زين  5/ 2محل 

 07804376379هـ 

 

 سما الساحل   .268
 حالياً 

 غصن الزيتون
  سابقاً 

 في  568
16 /9  /2015  

خالد عبد الحسن  سمر جواد مصلح 
 علي 

محالت  189عمارة  906كرادة خارج م/ بغداد .. 
 07901157794هـ  2-1رقم 

 

 في  567 ة ـــالنخب  .269
13 /9  /2015  

(  1مبنى )  6ز/  925بغداد .. عرصات الهندية م/  حسين علي هادي خالد وليد خالد 
 07901907500مجمع االمين التجاري هـ 
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 في  569 سحر الطبيعة   .270
20/9 /2015  

حاتم عبد الكريم   إبراهيمحسن طه 
 حمزة 

/ 13المحل رقم  609رمضان م/  14بغداد .. شارع 
 867/7رقم البناية  2

 07727777281هـ 

Altabeaa_company@yahoo.com 

 

 قصر الروان   .271
 فرع 

 المنصور 

 في  239/2
30 /9  /2015  

بغداد .. المنصور محالت نادي الكرخ الرياضي   منذر خليل سلمان 
   5/6/ رقم المحل  30/  12/3العقار المرقم 

 077688652هـ 

 

 في  187 قرطاجة   .272
16 /7  /1996   

 الفنون الجميلة   اكادمية الوزيرية .. مقابل  بغداد ..  ضرغام عبد هللا محمد

  8/4دار /  33ز/  302م/ 

 07711092017هـ 

Qertgiatravel187@gmail.com 

أعادة أجازة 
 الشركة
في  17578
4 /10  /

2015 

 في  572 الحطيم   .273
11 /10  /2015  

بغداد .. الكاظمية باب المراد مقابل حسينية الصدر  مرضى محمد حسين  رائد علي جواد 
هـ  72هـ  136رقم األبواب  1052رقم القطعة 

07702576060 

 

 في  570 الملكة   .274
4 /10  /2015  

/ 19ابواب  651بغداد .. الغزالية الشارع الرئيس م/  سناء محمود جاسم  سهيلة ماشاء هللا هادي 
 قرب اسواق الرواية  1988/  5

 0770468200هـ 

queentourism@yahoo.com 

 

تيران                 .275
 ) حاليا (  

 
 فخر األيمان 

 في  573
15 /10/2015  

علي نافع عبد الجبار  جنان يحيى مهدي 
 كاظم 

  2بناية  14شارع  507بغداد .. شارع فلسطين م/ 

 07901800906هـ 

 

276.   
 عبير الميسم 

 في  574
15 /10/2015  

بغداد .. المنصور محالت نادي الكرخ الرياضي رقم   صعب جاسم محمد 
  62بيجية رقم المحل  30مقاطعة  3/ 12العقار 

 07906809893هـ 

Almaysam11@yahoo.com 

 

 في  571 واحة دبي   .277
11 /10 /2015  

رقم األبواب  السعدون بناية زهرة الخليج بغداد ..  ميران محمود ماجد ماجد محمود ماجد 
هـ  9شارع / 102محلة /  4- 95رقم المحل / 2/ 69

07717775666 

 

 في  575 صنعاء   .278
27/10/2015 

 نصير جاسم محمد  خليل فرحان عليوي 

 رامي جاسم محمد 

بغداد .. المنصور محالت نادي الكرخ مقابل معرض 
  15/ 30بغداد الدولي رقم المحل 

 07706380597هـ 

 

 في  576 رائعة االعتماد   .279
4 /11/2015  

بغداد .. المنصور محالت نادي الكرخ الرياضي رقم   عامر رحيم عبد هللا 
 07901916473هـ  15/ 31المحل 

 

في                  577 نسيم الودق   .280
8 /11 /2015  

 –أ 23بغداد.. حي الجامعة عمارة الود رقم األبواب  حسين عالء حاتم  محمد عبد جاسم 
القادري المرقمة عمارة الوقف  23/3/95

 (  20مقاطعة ) 3/3599

 07703019210هـ 

nasemalwdg@yahoo.com 

 

رع ـــف 27/3رقم العقار  631بغداد .. شارع الربيع محلة   ليث باسل عطاء  في 540/1 بوابة العالم   .281

mailto:Altabeaa_company@yahoo.com
mailto:Altabeaa_company@yahoo.com
mailto:Qertgiatravel187@gmail.com
mailto:Qertgiatravel187@gmail.com
mailto:queentourism@yahoo.com
mailto:queentourism@yahoo.com
mailto:Almaysam11@yahoo.com
mailto:Almaysam11@yahoo.com
mailto:nasemalwdg@yahoo.com
mailto:nasemalwdg@yahoo.com


 مقابل مول ياسر عمر   6/13/2015 ) فرع ( 

 07727777685هـ 

iq.com-res@worldgate 

 للشركة 

 في  579 الطوقان   .282
29/12/2015  

 52/21العقار رقم  5ز/  903بغداد .. كرادة داخل م/  صالح صباح حسن  سهام خليل  تمارا
هـ مستشفى الراهبات  46رقم المحل 

07704553388 

 

 في  580 سما دبي   .283
10/1/2016  

 7/8رقم المحل / 101السعدون محلة /بغداد ..  سما مصطفى محمود  مروة مصطفى محمود 
عمارة الوقف الشيعي مقابل فندق ميرديان هـ 

07804029877 

Sama.dubai@yahoo.com 

 

 في  582 سما الورد   .284
10/1/2016  

غفار عبد الحسين 
 محمد 

عبد الحسين محمد 
 طعمة 

رقم األبواب  19بناية / 222بغداد .. كرادة مريم  م/ 
 مجاور السفارة اإليرانية  5/

  07712258726هـ 

Samaalwed26@yahoo.com 

 

 في  583 نقيا  .285
10/1/2016 

رقم االبواب  21ز/  507بغداد .. شارع فلسطين م/   بشرى كاظم محمد 
 07713081020تقاطع المهندسين هـ  3/  3/ 2

 

 في 584 شمس التقي  .286
19/1/2016 

مجمع الخطوط الجوية العراقية بغداد .. السعدون  اوس علي جري شيماء علي جري 
  30رقم المحل  83ز/  102السابق م/ 

 07726225870هـ 

Shams_altuqa@yahoo.com 

 

 في  581 الجميرة   .287
10/1/2016 

 1مبنى  61ز/ 9شارع  101بغداد .. السعدون م/   عبد الكاظم حسين عبد 
 مقابل فندق بغداد  6رقم المحل 

 07728069666هـ 

Jumaira_tourism@yahoo.com 

 

 في  585 طوق الياسمين   .288
31/1/2016 

بغداد .. المنصور .. محالت نادي الكرخ رقم المحل  احمد أكرم جاسم  احمد فخري رشيد 
هـ                                  15/   54

07704333000 

alyasmen@yahoo.com 

 

 في 588 ارض الزعيم   .289
16/2/2016 

قرب جامع الربيعي  61/5ز/ 712زيونة م/بغداد ..  محمد سدخان عبد  انس محمود عزاوي 
 07700647444هـ

 

 في587 ارض الجود  .290
16/2/2016 

رقم  61ز/  101بغداد .. السعدون .. بتاوين م/  فاروق فيصل فخري 
 07723238222هـ  4/2م/02االبواب

 

 في  586 ورد البنفسج   .291
16/2/2016  

 74/1رقم األبواب  25ز/  925م/  بغداد .. الكرادة  نبيل فاضل علي
 07711677055مجاور فألي بغداد للطيران هـ 

Violetrose.travel@gmail.com 

 

 

 في  589 إطاللة الشرق   .292
3/3/2016  

رقم األبواب  24ز/  609م/  بغداد .. المنصور داودي فراس جواد محسن  رياض جواد علي 
 مقابل حلويات الخاصكي 2+1رقم المحل  7-4763/

 07722222787هـ 

alsharqco@yahoo.com 
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 في  591 ساحل الالذقية   .293
6/3/2016 

بغداد .. المنصور مجمع نادي الكرخ رقم العقار   فرحان إبراهيمعلي 
 – 35/ 114/15رقم المحل  30مقاطعة / 12/3

 07713331320هـ 114/16/35

Althakia_ahram28@yahoo.com 

 

 في  396 رفيف األجنحة   .294
5/1/2006 

عمارة  1مبنى / 43ز/  101دون م/ بغداد .. السع صدام حميد حسين  خالد إبراهيم السيد 
 13الراف / مكتب رقم 

 079013135212هـ 

umyaserali@yahoo.com  

أعادة أجازة 
رقم الكتاب 
في  4297
13/3/2016 

295.   
 

 في  592
31 /3  /2016  

شارع المصافي مجاور كلية  814بغداد .. الدورة م/  خميس رفعت محمود  محمود رفعت محمود 
  1دجلة األهلية محل رقم 

 07702624684هـ 

qmtslm@jmail.com 

 

رحلة الزعيم                 .296
 ) حالياً ( 

 
 الشاطر

 ) سابقاً( 

 في  593
31/3/2016 

قرب تقاطع  714زيونة شارع الربيعي م/ بغداد ..  محمد سدخان عبد صالح مزهر حسن 
 07704556341هـ  9/10 جسر رقم المحلال

Alshater_31@yahoo.com 

 

 في  594 سما األسيل   .297
3/4/2016  

بناية  16ز/   603ر حي المتنبي م/ بغداد .. المنصو عباس تركي عكلة  ربيع علوان حسين 
 مجاور مطعم صمد  15

 07702638506هـ  

Asselcomp1@yahoo.com 

Assel_altl@yahoo.com 

 

 في  595  آيتانا    .298
3 /4  /2016  

رقم األبواب  9شارع / 101بغداد .. السعدون  م/  بلند محمد واراني بيار محمد واراني 
 3-2-1محل رقم  85

 07901341743هـ 

ticketing@etanatravd.com 

 

 في  380 البنية   .299
10 /8  /2005  

سعد سعدون محمود  كنعان ابراهيم عبد هللا 
 البنية 

عمارة  59ز/  506بغداد .. شارع فلسطين م/ 
تقاطع النخلة قرب  9-8فلسطين ط ارضي رقم المحل 

 07702766306جسر المشاة هـ 

Albonea11_trael@yahoo.com 

أعادة أجازة 
رقم الكتاب 
 في  5985
12/4/2016  

 في  597 نمر العراق   .300
4 /5  /2016  

 18ز/  609رمضان م/  14بغداد .. المنصور شارع  احمد حازم شاكر  أيهاب احمد رشيد 
 مقابل مثلجات الرباط  105مبنى 

 077079988هـ 

Iraq.tiger1@yahoo.com 

 

 في  596 نبع الورس  .301
28/4/2016  

مجاور  Aالمجمع التجاري سنتر بغداد .. الصالحية  حيدر صالح سيالن  حيدر لفته عنيد 
                          14الخطوط الجوية العراقية / مكتب رقم 

 07704447317هـ 

Nabbaa_alwirs@yahoo.com 
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 في  599 صاللة   .302
19/5/2016  

باسل عبد الرحيم عبد 
 الكريم 

 11أبواب  9بناية  26ز/  609.. المنصور م/ بغداد  رائد مغير خليل 
 07730135222هـ 

Salala.tours@yahoo.com 

 

 

 في  451 الفؤاد  .303
3/3/2009  

كاظم علي الرضا   كاظم عبد الرضا كاظم 
 كاظم 

 علي حسين مهدي 

بغداد المنصور محالت نادي الكرخ الرياضي               
  3/ 12محل  30م/ 

 07804465022هـ 

 أعادة أجازة 
في   8772
9/6/2016  

 في  600 زهرة النيل   .304
8/6  /2016  

 3ز/  631حي الجامعة شارع الربيع م/ بغداد ..  عقيل محمد عجالن  سجى محمود عطية 
 قرب نفق الشرطة ..  3497/  7تسلسل العقار 

 07732777500هـ 

Zahret.alneel@yahoo.com  

موقف 
الشركة غير 

سليم قيد 
 الغاء 

 في  603 ذرى العراق   .305
28/6/2016  

ابي غريب حي الزهور الشارع العام م/ بغداد ..   ناطق محمد خضير 
الطابق األول  137/ 5مقاطعة رقم  16مقاطعة  202

 07701026167قرب جامع الرحمن هـ 

Thura.aliraq@yahoo.com 

 

 في  604 رحلة السفاري   .306
28/6/2016  

 احمد خالد فرج  محمد حسين روضان 

 سيف علي مشكور 

رقم  115شارع مبنى  702بغداد .. حي الغدير م/ 
 مجاور مطعم االماكن  2األبواب /

  07719390010هـ 

Alsafarl02@yahoo.com 

 

 في  602 عبر البالد   .307
15/6/2016 

 احمد النور عبد هللا  فاضلة جاسم محمد 

 وسام جاسم كاظم 

 714م/  11بغداد ..  زيونة شارع الربيعي مقاطعة 
 07708191050مقابل نجمة الساحل هـ  5ز/ 

ageny.com-info@cctravel 

 

 

 في  607 عراقنا    .308
17/7/2016  

قصي عبد الوهاب 
 حسين 

 نور صباح صالح 

 حيدر صباح صالح 

عمارة اسكندر  9شارع  101بغداد .. السعدون م/ 
  85ستيفان رقم المكتب 

 07830090002هـ 

 

 في  606 رحلة األمان   .309
17/7/2016  

رقم  14شارع  712بغداد .. زيونة حي المثنى م/   عصام محمد قدوري 
 مقابل قصر الحز اآلشوري  1/98المحل 

 07724776664هـ 

Rihat_alaman1@yahoo.com 

 

 في  605 جبل الزيتون   .310
17 /7  /2016  

/ 55بناية  14شارع  603بغداد .. المنصور محلة /   ليث جواد مصلح 
)           مقابل محطة وقود المنصور  9رقم المحل 

 07731181951الرسالة ( هـ 

Jabl.alzyoon@yahoo.com 

 

 في  598 التوازن   .311
16 /5  /2016  

عمارة  25ز/  929بغداد .. العرصات حي بابل م/  انس عبد الرزاق طه  باسل احمد عبد الرحمن 
  2طابق  10شقة  9الخفاجي بناية 

 07901906662هـ 
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 في  601 الروشة   .312
15 /6  /2016  

عمارة  102بغداد .. شارع السعدون أبو نؤاس م/  عادل عمران علي  عمر جواد مصلح 
مجاور مكتب الخطوط الجوية  3/ مكتب  13/  9/85

 العراقية القديم 

 0791724755هـ 

 

 في  608 العز   .313
19 /7  /2016  

صباح عبد اللطيف 
 محمد صالح 

الرياضي رقم المحل  بغداد .. المنصور نادي الكرخ  
( مقابل معرض بغداد الدولي                             49) 

 07728888676هـ 

Alee_co1@yahoo.com 

 

 ألمسل   .314
 ) الفرع ( 

473/1  
 في 

22 /8  /2016  

رقم  95مبنى  13شارع  605بغداد .. المنصور م/    عبد الكريم ياسين اسود 
  7/95األبواب 

 07717776664هـ 

waleedjwee@yahoo.com 

 

 في  609 الكوكب الدري   .315
18/8/2016 

مقابل  19شارع  17ز/  619م/  بغداد .. الوشاش  أميرة عباس علي 
بلدية المنصور ومقابل مصرف االستثمار العراقي هـ 

07707816945 

alkawkabalduree@yahoo.com 

 

 المرجان   .316
 العرصات ( ) فرع 

 في  18/3
18 /8  /2016  

هـ  5/1رقم المحل  21ز/  929م/  بغداد .. العرصات  علي صبحي حسين 
07901946286 

 

 في  612 نبتون   .317
21 /9  /2016  

حي آبي نؤاس شارع  102بغداد .. السعدون محلة   رافد عبد هللا مرزة 
  2/  69رقم األبواب  9

 07728800553هـ 

Netun_tt@yahoo.com 

 

 االرم  .318
  

 في  610
31  /8  /2016  

عبد السالم صبيح 
 أرحيمة 

 48رقم المحل  9شارع  101بغداد .. السعدون م/  باسم عبد شلتاغ 
 مبنى سينما النصر 

 07723936045هـ 

A_alsawahel@yahoo.com 

 

 في  611 نجم العراق   .319
31 /8  /2016  

شارع الربيعي  712بغداد .. زيونة حي المثنى محلة   احمد حسين جبر 
هـ 757/61رقم األبواب  67مبنى  15رقم 

07801616111 

Travel.iraqstar@gmail.com 

 

سندباد البلد   .320
 األمين 
 ) فرع (

 في  499/1
7 /9  /2016  

/ رقم  2مبنى  6ز/  510بغداد .. شارع فلسطين م /   احمد هاني جاسم 
 مقابل مول  فلسطين  11المحل 

 07705333555هـ 

Albald_alameen55@yahoo.com 

 

 في  614 الناقل   .321
3 /10/2016 

شارع الربيعي عمارة  26ز/  714بغداد .. زيونة م/  جاسم محمد مصلح  زعيم الدين احمد 
 077253308هـ  األبيضالركن 

@yahoo.comAlnaqe12 
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 في  615 سما البلد األمين   .322
4/10/2016 

مبنى  605صمد م/  بغداد .. المنصور مقابل بيستون وليد مصطفى عطا  سوسن إبراهيم حمدي 
  3/ 14الداودي رقم األبواب  20مقاطعة  97

 7708111444هـ 

Baladalmeen.sama@gmail.com 

 

 

 في  613 نبع المهج   .323
3/10/2016  

م/ بغداد .. كاظميه تقاطع الشوصة/  حي الزهراء  حيدر جاسم صبحي  عمر مازن حلمي 
  2/78رقم األبواب  14شارع  425

 07700532447هـ 

 

في  616 الثمين   .324
24/10/2016  

قرب ساحة  9شارع  102بغداد .. السعدون م /  فالح مرزة عبود  سيف حسين عزيز 
مجاور مطعم خان دجاج  175 األبوابالفردوس رقم 

 0790133556هـ 

Althameen4travel1@yahoo.com 

 

 في  619 شراع بغداد   .325
30/10/2016 

أ 4ابواب  1مبنى  69ز/  913بغداد .. الجادرية م/   منذر خليل إبراهيم 
 تقاطع جامعة بغداد  4/5

 07722220104هـ 

Shiraa.baghdad@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

 في  618 زين بغداد   .326
25/10/2016 

زين العابدين علي اكبر 
 صالح 

عمارة  31ز/  102بغداد .. حب أبي نؤاس محلة  
    07805553999هـ  4البحراني ابواب 

zainbaghbabtrave@gmail.com 

 

 

في                     622 البساط األخضر   .327
12 /12/2016  

                   607رمضان م/  14شارع المنصور بغداد ..   نامق رؤوف سعاد 
 مقابل مطعم ركن العزائم  2محل /  18ز/ 

 07733330655هـ 

Albissat.alakhdar@gmail.com 

 

 في  621 الوئام   .328
12 /2/2016  

 3مبنى المحل  10ز/  904بغداد .. شارع النضال م/   غني  األميرابتسام عبد 
 قرب المسرح الوطني 

 0781006572هـ 

 

 في  620 ارض الهاني   .329
12/12/2016 

بغداد .. المأمون شارع برج بغداد مقابل شركة  محمد غانم علي  سامر نهاد عبد اللطيف 
  8/2038بانياس رقم القطعة 

 07906608276هـ 

Hani_tours@yahoo.com 

 

 

 في  623 المشوار   .330
12/12/2016 

رمضان داودي ش  14المنصور .. شارع بغداد ..   محمد شاكر محمود 
  19د / 135ابواب  28مبنى  18

 07716373333هـ 

ttc.com-info@almishwar 
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 في  624 مراسيل الشرق   .331
21 /12/2016  

               بغداد .. المنصور محالت نادي الكرخ عقار      سعد احمد زيدان  سميرة ابراهيم علوان 
 مقاطعة  12/3( المرقم  17) 

  07708885192هـ 

east@yahoo.com 

east1@yahoo.com 

east2@yahoo.com 

 

 في  625 زياد الخير   .332
25/12/2016 

                بناية رقم  24ز/  316بغداد.. شارع الضباط م/  زياد خلف عبد  علي ضمير شهاب 
 07822203004( هـ  4) 

info@zeyadahkhairtours.com 

 

 رحلة الشناشيل   .333
 

 نور المنار 
 سابقاً 

 ففي  628
10 /1/2017  

 120( محلة  1302بغداد .. المنصور رقم القطعة )  يعقوب   رافل أنيس حسين الياس كسكه 
ب الطابق األول مقابل مول  1الداودي رقم األبواب 

 التفاح / قرب شركة بانياس 

  0771222217هـ 

Alshanashel.trp@yahoo.com 

 

 في  626 ارض الحباري   .334
25 /12 /2016  

قرب  4/10عقار    35ز/  608بغداد .. المنصور م/  حسين علي صابر  جنان محمود حسين 
 078178499020هـ  برج بغد

 

 في  629 سما سومر   .335
10 /1 /2017  

سارة عبد الخالق 
 نوري 

             102بغداد .. السعدون شارع المرديان م/  حسن علي مجيد 
  3/ 1أ / 6/5رقم األبواب  9مبنى  45ز/ 

 07730060094هـ 

Sama_sumer@yahoo.com 

 

 رحلة عطارد   .336
 حالياً 
 

 بيت الرحالت 

 في  627 
10 /1  /2017  

انتظار عبد الحسن عبد 
 الحسين 

رقم  26ز/  609م/  9بغداد .. المنصور بناية  احمد زهير حسون 
 07830708054هـ  16/20ج/11

baitalrehlat@yahoo.com 

 

 في  631 أبراج دبي   .337
2 /2  /2017  

بغداد .. المنصور مقابل معرض بغداد محالت نادي  نور صباح حسين  عبد الكريم محمد كاظم 
  15/  607الكرخ عقار المرقم 

 07735190090هـ 

Dubaitowers01@gmail.com 

 

 في  634 نبع بغداد   .338
20 /2  /2017  

محمود عبد العباس 
 محمود 

ز/  609.. المنصور مقابل جامع الرقمي م/ بغداد  عباس جمال محمد 
             15/ 1  رقم األبواب 7/  4275لقطعة رقم ا 13

 07722272999هـ 

Nit.bgw1@yahoo.com 

 

               الروضتين   .339
 ) فرع ( 

 في  113/1 
28 /2  /2017  

عمارة الحداد رقم  510فلسطين م/  بغداد .. ش  حسن خميس صادق 
 604-0780505أ هـ 5أ + 4األبواب 

Alrawdatain_bgw@yahoo.com 

 

 في  632 سما المجد   .340
8 /2  /2017  

 84مبنى  15ز/  714بغداد .. زيونة ش الربيعي م/  مجيد حمود كريم  عامر رضا حسن 
 07730300628هـ  4 محل رقم

Sama.almajd@yahoo.com 

 

 في  633 أسوار فدك   .341
8 /2  /2017  

 103مبنى  9شارع  102بغداد .. السعدون م/  سعد كامل خلف  علي كامل خلف 
                                                                                                               07708979909هـ  -ب21أ85
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 الساحل األزرق   .342
 (  2) فرع 

 في  2/ 332
23 /2  /2017  

رقم  29عمارة  20ز/  716زيونة م/ بغداد ..   حيدر سالم حسن 
 07902365393هـ  4/ 3األبواب 

 

 في  635 عيون الباشا   .343
28 /2  /2017  

 -18مبنى  15ش/  714زيونة .. شارع الربيعي م/  حيدر صباح كاظم  ناطق علي حسن 
 0772214002هـ  18ب/  13

 

 في  636 رحلة المهندس   .344
27 /2  /2017  

رقم  506بغداد .. شارع فلسطين تقاطع الصخرة م/   مروان ناجي حسن 
                                           1976رقم القطعة  2االبواب 
 07812211377هـ 

REHLAT.ALMOHANDIS@yahoo.co

m 

 

 في  637  رياحيينسما   .345
12 /3  /2017  

مطعم مقابل  77ز/  706بغداد .. بغداد الجديدة م/   أرحيمعيسى حميد  نجالء مصطفى نوري 
 07733359599الزيتون هـ 

Samaalryaheen2@yahoo.com 

 

 1بانياس فرع   .346
                                                  )  الوزيرية ( 

 في  1/  528
12 /3  /2017  

  4أ/  1 األبوابرقم  301بغداد .. الوزيرية م/   يوسف خضير زيدان 

  07714292190هـ 

 

     2 بانياس فرع  .347
) شارع 

 فلسطين ( 

 في   2/  529
12 /3  /2017  

رقم  أزادبغداد .. شارع فلسطين مجاور مصور   يوسف نامدار حسين 
  3/  5/  1362رقم القطعة  6المحل 

 07715200052هـ 

 

 في  640 طائر البجعة   .348
20 /3  /2017  

بغداد .. عرصات الهندية مجاور فندق بلوم رقم  زيد كمال عبد الرزاق  ليث كاظم محمد 
 ط ارضي  21/ 20محل  138األبواب 

 07700622228هـ 

Swan.ttc@gmail.com 

 

 في  639 شجرة الدر   .349
20 /3  /2017 

 97عمارة  3شارع  605بغداد .. المنصور م/   كاظم عامر زغير 
 07728694554مجاور الخاصكي شكوالته هـ 

Shajaret.aldur.co@gmail.com 

 

 

350.                                    
 الحميد 

 في  641
27 /3  /2017  

ز/  925العرصات مجاور المطعم اللبناني م/ بغداد ..   كريم حميد كريم 
 07732552016هـ  1/ 6لألبواب  26

Alhameedcompany3@gmail.com 

 

  3بانياس فرع   .351
 ) السيدية ( 

 في  528/3
15 /3  /2017  

بلقيس محسن 
 حميدي 

رقم القطعة 821بغداد .. السيدية شارع الضباط م/  
 07715200802/هـ 317531

 

 في  642 عبر المتوسط   .352
3 /4  /2017 

ليث عبد الكريم 
 موسى 

 120د/  9ش/  67ز/  101بغداد .. السعدون م/  علي محمد خضير 
 07730996060بناية سينما النصر هـ 

edrmutwast@yahoo.com 

 

 في  638 قمة بغداد   .353
20 /3  /2017 

      727بغداد .. بغداد الجديدة فرب جسر المشتل م/  ستار جبار كريم  نزار فريد وجدي 
 07823330444هـ  2مبنى  23ز/ 

qimatbaghdad@yahoo.com 

 

 في  645 التواصل   .354
17 /4  /2017  

 16/17محل  95عمارة  605بغداد .. المنصور حي   عصام كاظم  ميثم
 قرب الخاصكي الطابق األول 

 07709725810هـ 
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tawasultavel@yahoo.com 

 في  646 فاس   .355
17 /4  /2017 

رقم  118مبنى رمضان  14بغداد .. المنصور شارع  فيصل فارس طه  مي عالء احمد 
قرب تقاطع مطعم الساعة هـ  14د/125/19االبواب 

078007777600 

Fes4tours@gmail.com 

 

 في  644 رحلة العراب   .356
17/4  /2017 

 510بغداد .. شارع فلسطين قرب تقاطع النخلة م/  زيد أياد محمد  خالد إبراهيم خليفة 
 07827836134هـ  61/1بناية 

Alarrab_touhsm@yahoo.com 

 

 في  647 آمون   .357
17 /4 /2017  

 616م/ 17بغداد .. اليرموك األربعة شوارع ش/   نور صباح جمعة 
 07717173040هـ   34/1رقم األبواب 

Trv.aman2@gmail.com 

 

 في  643 جار القمر   .358
17/4/2017 

حكمت مكي عبد 
 العزيز 

 غسان علي ثامر

 نهاد نافع تحمد  

بغداد .. المنصور محالت نادي الكرخ رقم المحل          
   07717722447( هـ 2( ومحل )  1) 

Jaaralqamar.co@gmail.com 

 

 في  367 الموال   .359
13/6  /2005  

ميسون عبد الهادي 
 دهش 

 62شارع  26د/ 17ز/  904بغداد .. الرصافة م/  

 07901888808هـ 

أعادة 
األجازة رقم 

الكتاب 
 في 6022
19 /4  /

2017 

 في  355 لؤلؤة البحر   .360
28/ 4/2005 

بغداد .. السعدون عمارة ضياء الدين الشماع بستان  محمد كمال خليل  غادة كمال خليل 
  45عمارة  41ز/  102كبة م/ 

 07506587682هـ 

 أعادة
رقم  اإلجازة

الكتاب 
 في  6143
24 /4 

/2017  

 في  648 الماسة الزرقاء   .361
26 /4 /2017 

 16ز/  508م/  51بغداد .. شارع فلسطين مبنى   نبراس محمود حسن 
 قرب تقاطع النخلة  2/10-1ابواب 

 07702539191هـ 

 

 في  649 مسار القمر   .362
8 /5 /2017  

 ريبين خسرومصطفى  فاخر شريف طاهر 

 وسام شاكر محمود 

 له نيا دانا احمد 

مبنى الداودي رقم  37ز/  601بغداد .. المأمون م/ 
 مجاور المصرف العراقي اإلسالمي  11األبواب 

 07713005009هـ 

reservations@moonline.q 

 

 في  650 السديم   .363
8 /5  /2017  

نسرين عبد العزيز 
 رزوقي 

هـ  36رقم األبواب  17ز/  610اليرموك م/ بغداد .ز  علي حامد محمد 
07708808088 

sadeem@gmail.com-Al 

 

 في  652 الرابية  .364
17 /5  /2017 

نمير محمد عبد 
 العزيز 

الخطوط بغداد .. شارع السعدون عمارة الرواق قرب  
  07733333751الجوية العراقية هـ 

Alrabia412@gmail.com 
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 في  653 المنافذ   .365
25 /5  /2017  

 12مبنى  15ش/  106بغداد .. حافظ القاضي م/   سمير جالب عبد 
 07704644664هـ  46و  45مكتب  1ط

companyalmanafith@gmail.com 

 

 في د 654 األجنحة الطائرة   .366
25 /5  /2017  

عبد الرزاق دواي 
 مذخور 

مبنى  94شارع  101بغداد ..شارع السعدون م/  
 مقابل فندق بغداد  9محل  106

  07728430144هـ 

Airwings2016@gmail.com 

 

 في  655 تاج الكاظمية   .367
25 /5  /2017  

 عادل عباس حسين  جمال محمد أمين 

 عال عادل عباس 

 نبأ ثامر قاسم 

رقم األبواب                  18ز/  427بغداد .. الكاظمية م/ 
 07901386575ب هـ 2 –أ 2

tajalkadhimiya@yahoo.com 

 

جبل قنديل /   .368
 فرع 

 في  454/1
25 /5  /2017 

بغداد .. زيونة حي المثنى الشارع الخدمي لملعب   محمد محسن محمد 
 مقابل فيوال للتجميل 4/5الشعب ابواب 

 07700078003هـ 

 

 في  660 األجنحة الملكية   .369
19 /6  /2017  

رقم  14ش  714حي المثنى م/  زيةنةبغداد ..  وسام فؤاد رحيم  زامل عبود رحمة 
أ مقابل مطعم يالي 2رقم االبواب  6378/5القطعة 

 07733733313استنطبول هـ 

wings@yahoo.com-Royal 

 

 في  665 طائر األبابيل   .370
3 /7  /2017  

 5/ 1رقم األبواب  3ز/  601بغداد .. المنصور م/    احمد صالح مطلك 
 07708855779مقابل الجنسية هـ 

Alababeel.bird@yahoo.com 

 

 في  664 تاج آسيا   .371
3 /7  /2017  

جاسم محمد عبد 
 علي 

عمر محمد عبد 
 الوهاب 

بناية رقم  15بغداد ..   زيونة شارع الربيعي شارع 
 طابق أول     24رقم األبواب  712( م/  5) 

         07901525746هـ 

tajasatravel@yahoo.com                                                                                           

 
 

 

 في 663 األمد    .372
3 /7  /2017  

رقم  506بغداد .. شارع فلسطين رقم القطعة  عدنان أغالي مامكة  إخالص صاحب عبد 
 مقابل مول شارع فلسطين  16/ 150األبواب 

 07816701521هـ 

Alimad_co@yahoo.com 

 

 في  659 أجنحة العالم   .373
13 /6  /2017  

رقم بتاوين  222/8بغداد .. السعدون رقم القطعة  احمد صامد علي  محمد فوزي حمزة 
 13/1/أ /3و  3/13/1األبواب 

World.wings.tours2@gmail.com 

 

 في  658 اللمى   .374
13 /8  /2017  

جوهرة عبد األمير 
 إبراهيم 

 5/  195د/  18ز/  909بغداد .. الكرادة خارج م/  أسيد محمد صبحي 
 07705331069( هـ  2رقم األبواب ) 

Alluma2020@gmail.com 

 

 نجمة الساحل   .375
 ) فرع ( 

 في  562/1
8 /6  /2017 

ز/   601م/  8/8902 األبواببغداد .. المنصور رقم   قاسم بلداوي يعقوب
 07704700745هـ  4محل رقم أ /  37

Najmetalsahel.mns@yahoo.com 
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 في  657 طائر االهوار   .376
13 /6  /2017  

  16د/  18ز/  601بغداد .. شارع األميرات م/   حيدر جبار فيصل 

 07822250098هـ 

taieralahuar@gmail.com 

 

 في  656 رحلة الحنين   .377
8 /6  /2017 

رقم األبواب  6ز/  510بغداد ..  شارع فلسطين م/  مصطفى طاهر هامل  ميس وسام يحيى 
 07711666779هـ  2/ 5

Rihlat_alhanen1@yahoo.com 

 

 في  667 أكناف السواري  .378
3 /7  /2017  

وسام عبد الجبار 
 عكاب 

احمد ماهر عبد 
 الرزاق 

  69د/  16ز/  510بغداد .. شارع فلسطين م/ 

 07704536700هـ 

ahmed@aknafalsawary.com 

 

 في 661 إيوان   .379
 21 /6  /2017  

 احمد خالد فرج  كمال خليل إبراهيم 

 سيف علي مشكور 

 34ز/  516بغداد.. مجمع نادي الكرخ الرياضي م/ 
 07902563385هـ  24رقم األبواب 

Ewantravel1@gmail.com 

 

 طريق البقاع   .380
 ) فرع ( 

 في  530/1
3 /7  /2017  

رقم  16شارع  508بغداد .. شارع فلسطين م/   أيمان نوري حنون 
 07722227281هـ  1/ 5 األبواب

tareqalbeqaa@yahoo.com 

 

 في  662 طائر الفردوس   .381
3 /7  /2017  

 فاضل عباس حمودي  سهام سادة حسين 

 أنسام فاضل عباس 

 213بغداد .. الحارثية مقابل مصرف الشمال م/ 
  2/3رقم األبواب  19شارع 

 07702579577هـ 

 

 في  666 سما الجود   .382
3 /7  /2017  

 سلمان  ليث ثامر مجيد حميد صفر 

 

 20/ 3م / 2311بغداد .. الداودي مشتل المرقم 
  200/1د/  617م/  18رمضان شارع  14شارع 

 07902577857هـ 

samaaljood@yahoo.com 

 

 في  668 رحلة البهجة   .383
9 /7  /2017  

مصطفى مطلك عبد  طالب حسن محمد 
 الحليم 

 مجيد  مجد فايق

مأمون مطلك عبد 
 الحليم 

د/  15ز/  611بغداد .. المنصور حي األندلس م/ 
 مقابل السفارة الجزائرية  2/10

 077024019300هـ 

 

 راية الشرق   .384
 ) فرع ( 

 في  547/1
9 /7  /2017 

بغداد .. مجمع نادي الكرخ الرياضي رقم المحل     محمود احمد مهدي 
 مقاطعة بيجية  12/3رقم القطعة  15/ 10

 07728014010هـ 

Flag.alsharq@yahoo.com 

 

 في  669 رمل الساحل   .385
17 /7  /2017  

أيمان عبد اللطيف 
 عبد الرزاق 

بغداد .. المنصور مجاور حلويات الخاصكي              حسين مجيد حميد 
 األبواب            رقم  353/ 7) الداودي ( رقم القطعة 

 07901613145هـ  1/  4/ 16

sandcoast@yahoo.com 

 

في                    670 طريق الرحيل   .386
24 /7/2017  

  4رقم الدار  58ز/  454بغداد .. الشعلة  م/  ليلى عبد جاسم راشد  محمد  فؤاد رزوقي

 07513424270هـ 
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 الحياة   .387
 ) فرع ( 

 في  1/ 290
27 /7  /2017 

بلند محمد واراني 
 محمد 

 24و 23رقم األبواب  609بغداد .. المنصور م/  
 07704444866مقابل مصرف الرافدين هـ 

 

 في  674 رحلة السفير   .388
7/8  /2017  

 األبوابرقم  4ز/  508بغداد .. شارع فلسطين م/   مبارك توهه حمادة 
 07719390010هـ  2/1

Mobark.alioar@yahoo.com 

 

 سما البلد األمين   .389
 ) فرع (

 في  1/  615
8 /8  /2017  

رقم األبواب  97مبنى  605المنصور م/ بغداد ..   خالد  إسماعيلخالدة 
 07702975719هـ  14/3

 

 النسغ   .390
 ) فرع ( 

 في 1/  505
30 /7  /2017 

رقم األبواب  51مبنى  19ز/  817بغداد .. البياع م/   هبة موسى محمود 
 07708862037هـ  13/  176

nasaghco@yahoo.com 

 

 

 في  627 نبع الرافدين   .391
7 /8  /2017  

عبد هللا صفاء عبد 
 الجبار 

عمارة يوسف  609رمضان م/  14بغداد .. شارع  
 (  1( ط )  3العلي بناية ) ب ( ) ش

 077989172هـ 

 

 في  675 خطوط دجلة   .392
15 /8  /2017  

صالح عبد  حسام عباس علي 
  الرزاق احمد 

 30ز/  102م/ حي ابي نؤاس  بغداد .. السعدون 
  91مقابل قصر السدير مبنى  8ج  1/  265ابواب 

 07901962199هـ 

Jasim_1957@yahoo.com 

 

 في  676 عرش السلطان   .393
17 /8  /2017  

/ 11رقم األبواب  34ز/  704بغداد .. حي الغدير م/   فراس ناجي كامل 
 07802347793هـ  1/  3

alsultantnron@gmail.com 

 

 قمة السالم   .394
 ) فرع ( 

 في  592/1
7 /8  /2017 

بغداد .. القادسية ساحة قحطان مجاور جامع بالل   يعرب زكي يحيى 
  2محل رقم  6مبنى / 10ز/  602الحبشي م/ 

 07901451568هـ 

Qmtslm3@yahoo.com 

 

 في  665 طائر األبابيل  .395
3 /7  /2017  

 5/ 1رقم األبواب  31ز/  601بغداد .. المنصور م/   احمد صالح مطلك 
 07708855779مقابل الجنسية هـ 

 

 في  671 الطائر المميز  .396
24 /7  /2017  

 95عمارة  16ش 510بغداد .. شارع فلسطين م/  سالم جمعة حسن  ماجد منديل محسن 
 07730017008مقابل الجامعة المستنصرية هـ 

taeermumaez@yahoo.com 

 

 في  677 نابو   .397
27 /8  /2017  

 صباح نوري احمد  احمد جواد محمد 

 دينا مهند ثابت 

بغداد .. المنصور محالت نادي الكرخ الرياضي رقم 
 مقابل المعرض  22المحل 

 07717770107هـ 

Nabo.tours@yahoo.com 

 

 في  676 عرش السلطان   .398
17 /8  /2017 

 69زقاق  903بغداد .. السعدون ساحة كهرمانة م/   فراس ناجي كامل 
مقابل شركة عمارة سالم  12/ 4/ 3األبواب رقم 

 0773899209فتوحي هـ 

 

 المشكاة   .399
 ) فرع ( 

 في  1/ 354
23 /10 /2017  

  67بغداد.. المنصور محالت نادي الكرخ محل رقم   هيثم عكاب عطية 

 07711001707هـ 

 

mailto:Mobark.alioar@yahoo.com
mailto:Mobark.alioar@yahoo.com
mailto:nasaghco@yahoo.com
mailto:nasaghco@yahoo.com
mailto:Jasim_1957@yahoo.com
mailto:Jasim_1957@yahoo.com
mailto:alsultantnron@gmail.com
mailto:alsultantnron@gmail.com
mailto:Qmtslm3@yahoo.com
mailto:Qmtslm3@yahoo.com
mailto:taeermumaez@yahoo.com
mailto:taeermumaez@yahoo.com
mailto:Nabo.tours@yahoo.com
mailto:Nabo.tours@yahoo.com


Tours.mishkat@yahoo.com 

 القمة   .400
 ) فرع ( 

 في  1/ 188
31 /10  /2017  

 علي عدنان داود 
 

بغداد .. المنصور .. مجاور تمثال أبو جعفر  
  22أ / 5رقم األبواب  17ش  607المنصور م/ 

 07801118886هـ 

Alqima900@yahoo.com 

 

 النيزك   .401
 ) فرع ( 

 في  322/1
25 /10/2017 

بغداد .. المنصور شارع أبو جعفر المنصور حي   عدنان علي حسين 
 مقابل زرزور  1/13ابواب  17ز/  615العربي م/ 

 07706946311هـ 

Aalnizak2@yahoo.com 

 

 في  692 ربيع األحالم   .402
7 /12  /2017  

علي محمد رضا عبد  أحالم محمد جاسم 
 الحسين 

احمد عبد األمير 
 عباس 

رقم  17ز/  610شوارع م/  4بغداد .. اليرموك 
مجاور معهد راشد  1/  201تسلسل  2-1األبواب 

 07711423448للطيران هـ 

 

 في  687 المد  .403
18 /12 /2017 

الحمزة أياد هاشم  نبيل ضياء نعمة 
 عالوي 

رقم  4مبنى  26ز/  601بغداد .. المنصور م/ 
 0700077555هـ  40/ 8القطعة 

travel@almedair.com 

 

 في  438 الجبل األخضر   .404
23 /5 /2007 

 102نؤاس م/ أبو بغداد .. شارع السعدون حي   معتز محمد داود 
  1/  10/  85ابواب  9شارع 

 07722258161هـ 

أعادة 
أجازتها 
في  15420
26 /8  /

2017  

 في  673 طيور بغداد   .405
7 /8  /2017  

 70ابواب د 23شارع  319بغداد .. حي البنوك م/  داود سلمان قنبر  هدى نوري حسن 
 0770008774مقابل مرطبات الضفاف هـ 

 

 في  690 وتسلعطر ال  .406
19 /12 /2017 

أ 29رقم األبواب  2مبنى  605بغداد .. المنصور م/    صباح فرحان تقي 
 قرب الفانوس السحري  3/  1/ 

 07811001125هـ 

 

 في  699 رحلة القمر   .407
19 /12 /2017 

 بغداد .. المنصور محالت نادي الكرخ الرياضي  علي ابراهيم فاضل  انعم عباس ناصر 

 07904170012هـ 

Rahlih.alqammah1994@yahoo.com 

 

 في  680 سما الزاجل   .408
20 /12 /2017 

تيسير عبد الحسين  باسم جاسب كاطع 
 عباس 

عمارة ميسلون  9ز/  601بغداد .. المنصور م/ 
  20/ 14رقم االبواب  5/  4275قطعة 

 0790155357هـ 

ALZAJIL2@yahoo.com 

 

 

 في  681 شروق الشمس   .409
20 /12/2017  

شارع  609رمضان م/  14بغداد .. المنصور شارع  محمد كاظم سلمان  نصير حسن مهدي 
 مقابل مطعم مستر بطاطا  111مبنى  18

 07901598182هـ 

iq.com-info@sunrise 

 

 في  678 النجم األزرق   .410
19 /12 /2017 

حارث صالح 
 مصطفى 

 رقم األبواب                 20ز/  716بغداد .. زيونة م/ حسن باقر عبد 
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 / أ  مقابل دار األزياء العراقية  229 الكريم 

 07901327829هـ 

BLUESTAR_197@yahoo.com 

 في  682 قلعة الرائد  .411
20 /12 /2017  

رائد عبد الحسين 
 محمد 

مقابل  33شقة  3ط 14/1عمارة  104بغداد .. م/  
 078011097331المطعم التركي هـ 

Alqallaa_trave152@yahoo.com 

 

 في  689 السحب البيضاء  .412
19 /12 /2017 

  ساجدة احمد صفر 

 

رقم  95مبنى  13شارع  605بغداد .. المنصور م/  
 مقابل شركة زين  4المحل 

 07901189209هـ 

Whiteclouds_travel@yahoo.com 

 

شواطئ   .413
 المرجان 

 في  688
20 /12/2017 

علي شلش عبد 
 الواحد 

 73بناية  15ش  712بغداد .. شارع الربيعي م/  حسين احمد عبد هللا 
 07722250773مقابل مطعم بلو سكاي هـ 

Iaw.sh.tickets@gmail.com 

 

 في  686 المنار المضئ  .414
19 /12 /2017 

عبد العزيز محمد 
 عبد العزيز 

 1بناية  61ز/  9شارع  101بغداد .. السعدون م/  
 0771879818مقبل فندق بغداد هـ  5-2ابواب 

 

 في  691 قمة األهرام   .415
19 /12  /2017  

قرب جدار  59د/  20ز/ 717بغداد .. زيونة م/  إبراهيم فرحان محمد  باهر عدنان محمود 
 07707446797( هـ  2سنتر ) 

topahram@yahoo.com 

 

 دلهم   .416
 حالياً 
 

 الفراعنة 

 في  694
19 /12 /2017 

ياسر عبد الرضا 
 داود 

  20262مبنى  17ز/  780بغداد .. زيونة م/  

 07706211423هـ 

 

 في  695 الحال   .417
19 /12 /2017 

حسام حكمت محمد 
 علي 

شارع  11محل  14ز/  708بغداد .. زيونة  م/  
 07708012911هـ مطعم ليلي اسطنبول 

Alhala.co@yahoo.com 

 

 بوابة الخليج   .418
 حالياً 
 

 بوابة العراق 

 في  683
20 /12  /2017 

مصطفى مؤيد 
 إبراهيم

شقة  70 بناية 13شارع  609بغداد .. المنصور م/  
 07809300091هـ  27

iraqjatett@gmail.com 

 

 في  684 غسق الشهد   .419
20 /12  /2017 

سعد عبد الصاحب 
 حسين 

رقم  17ز/  929بغداد .. العرصات حي بابل م/  عبد هللا ثائر كمال 
 07705303000هـ  53/ 6 األبواب

 

 في  685 تاج اليمامة   .420
20 /12  /2017 

بشار عبد القادر 
 محمد 

بغداد .. الكرادة ساحة الواثق م/ حي الوحدة رقم  
 مقابل جسر الربيعي  14شارع  2/  96األبواب 

 07719971166هـ 

tajalyamamah@gmail.com 

 

 في  679 ماس الشرق   .421
20 /12 /2017 

منطقة  64/ 108بغداد ... االعظمية رقم القطعة  رهيب قاسم حميد  رياض محمد حسين 
 0780558055نجيب باشا هـ 

Masalshrq01@yahoo.com 

 

 في  404 وردة بغداد  .422
13 /3  /2006  

 103مبنى  20شارع  907بغداد .. الكرادة داخل م/   نوال حربي كاظم 
  اآلمالمقابل كلية  15ابواب 

 أعادة
  األجازة

/ 2في  69
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1 /2018  

 في  279 الثريا   .423
11/11/2002 

 / أ  986شقة  19مبنى   418بغداد .. الحرية م/   عدنان مكي محمود 

 07712785925هـ 

captalhilali@gmail.com 

 

أعادة 
األجازة رقم 
في 1832
30 /1  /

2018 

 في  403 جواهر الفرح   .424
7 /3  /2006 

عماد الدين فاضل 
 زكي 

ب  4رقم األبواب  39ز/  101بغداد .. السعدون م /  
 مقابل فندق اطلس  1/  12/ 

 07703681474هـ 

أعادة أجازة 
رقم الكتاب 
في  1663
23 /1  /

2018  

 في  701 ظالل النخيل   .425
21/2/2018  

مهند كاظم عبد  جاسم محمد خلف 
 الكريم 

بغداد .. المنصور محالت نادي الكرخ الرياضي محل 
 مقابل معرض بغداد الدولي  18رقم 

 07902250129هـ 

HTELA2009@yahoo.com 

 

 

 في  707 العنوان   .426
21 /2 /2018  

                  609رمضان م/  14بغداد .. المنصور شارع   سيف سعدي حمدي 
                             3/31-2األبواب  31مبنى  18ز/ 

 07722272449هـ 

Address.tkt@gmail.com 

 

 

 في  710 اجنحة الباز   .427
21 /2  /2018  

 97مبنى  13شارع  605بغداد .. المنصور م.  سمير صبار خلف  جليل هادي احمد 
  األولالطابق  20/ 16أ /  14ابواب 

 07716500031هـ 

DAZWINGS@gmail.com 

 

 في  702 الياس   .428
21 /2 /2018 

ياسمين عبد العزيز 
 عبد الصمد 

نبال محمد عبد 
 األمير 

شارع /  605بغداد .. المنصور الشارع الرئيسي م/ 
  63محل  9196/ 7رقم القطعة  83مبنى /  13

 07906609774هـ 

YASMEEN.ALRAWI86@gmail.com 

 

 في  705 نسيم الكوثر   .429
21 /2 /2018  

محمد محسن محمد 
 علي 

بغداد .. الكاظمية قرب مستشفى الكاظمية بغداد ..  
 532/  168التعليمي / محل الكاظمية تسلسل 
 عوينات ورقم المحل 

 07708800366هـ 

NASEEMALKAWTHER.COM@gma

il.com 

 

 في  706 الشاطئ الذهبي   .430
21 /2 /2018  

انتصار عبد الحسين 
 عبد هللا 

شارع  1د/  29ز/  911بغداد .. الجادرية م/  سدير فائز يوسف 
  18م /  54الوزراء ابواب 

 07702577397هـ 

 

 في  703 نوارس دجلة   .431
21 /2  /2018  

لمياء عبد الوهاب 
 محمد رشيد 

 9026/ 8القطعة  22ز/  612بغداد . اليرموك م/  
 مقابل ثانوية المأمون للبنات   35رقم المحل أ

 07729883276هـ 
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NAWARISDIJLA@yahoo.com 

 في  696 طيور الفرح   .432
21 /2 /2018 

 

 9شارع  102بغداد .. السعدون / أبي نؤاس م/   سعدي حمدي جاسم 
 07710328533هـ   90،أ / 35ابواب 

S_ALSAADY2@yahoo.com 

 

 في  709 األميرات   .433
21 /2  /2018    

  4/  86/ د/ 11شارع  601بغداد .. المنصور م/  شمس ليث محمود  طيبة مؤيد صالح 

  07800680082هـ 

 

 في  708 ارض السمر   .434
21 /2  /2018  

رقم  4/65ز/  510بغداد .. شارع فلسطين م/   محمد فائق احمد 
 مجاور حلويات الغسق  2/1األبواب 

 07721219390هـ 

S_LAND_TKT@yahoo.com  

 

 في  704 تاج بغداد   .435
21 /2  /2018  

ابواب  609رمضان م/  14المنصور شارع بغداد ..   يسر جمعة محيسن 
 قرب مطعم شميساني  20/  1/  3/ ب19

  07727403020هـ 

info@tajbaghad.com 

 

 في  697 جوهرة أسيا   .436
21 /2  /2018  

 9رقم األبواب  37ز/  601بغداد .. المنصور م/  راسم إسماعيل  ايثار سعاد عدنان علي 
  07740451790شارع البرج هـ 

jewelasiatravel@yahoo.com 

 

 في  700 طيبة النخيل   .437
21 /2  /2018 

باسل عبد الرحيم 
 ثابت 

رقم القطعة               66ز/  601بغداد .. المنصور م/  ليث محمد حمزة 
  1الداودي رقم األبواب  20مقاطعة  7140/ 8

   07726889926هـ 

tebaalnakel@yahoo.com 

 

 في  701 ظالل النخيل   .438
21 /2  /2018 

مهند كاظم عبد  جاسم محمد خلف 
 الكريم 

بغداد .. المنصور محالت نادي الكرخ الرياضي م/ 
 مقابل معرض بغداد الدولي  18

 07902250129هـ 

 

في                    711 نقطة الثقة   .439
2 /4  /2018 

عبد الرزاق  أمينة
 حبيب 

ابواب  114مبنى  9شارع  101بغداد .. السعدون م/  
 عمارة اسكندر ستيفان الطابق األول  4/15

 07733577316هـ 

 

 ارض المرجان   .440
 ) فرع ( 

 في   482/1
1 /4  /2018 

فائق عبد الكاظم 
 محمد 

 4/  3867بغداد .. زيونة حس المثنى رقم القطعة   
 للتجميل  فيوالمقابل  14 األبوابرقم 

 07704789987هـ 

ARTHALMARJARNCO.ZA1@gmail.

com 

 

 في 713 القوس األخضر   .441
5 /4  /2018  

 9شارع  102آبي نؤاس م/ ش السعدون بغداد ..   حامد مهند حامد 
   07700222205هـ  7رقم األبواب  94مبنى 

Greenbow.trv@gmail.com 

 

 في  715 نخلة بغداد   .442
9 /4  /2018  

  2د/  14شارع  712بغداد .. زيونة م/  شيرين صبيح علي  ابتسام حماد حمودي 

 07711102994هـ 

Info@nakhlatbaghadad.com 
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 في  716 قصر الحجاز   .443
 15 /4  /2018 

أخالص صالح عبد 
 الهادي 

 102م/  192/  34نؤاس رقم االبواب  بغداد .. ابي 
 قرب ساحة كهرمانة  6/  3875رقم القطعة  9ز/ 

   07711111614هـ 

Alhijazco1@yahoo.com 

 

 في  714 الصدف   .444
 10 /4  /2018 

بغداد .. زيونة شارع الربيعي مقابل مجمع الكرخ   احمد سالم طارق 
شارع  714م/  7/11308رقم القطعة  األولالطابق 

 18/42رقم األبواب  15

   07712233364هـ 

info@alsadaftravel.com 

 

 في 712 جوهرة  بغداد   .445
2 /4  /2018 

/ 9ابواب  16شارع  510بغداد .. شارع فلسطين م/  حسين احمد حسين  ياسر حسين احمد 
 مقابل مرطبات نادية  85

 07707810831هـ 

baghdadjeweltourism@gmail.com 

 

 

 قمة السالم   .446
 

 في 592
31 /3  /2016  

 محمود رفعت محمود  روند فائق توفيق 

 رفعت محمود خميس 

شارع المصافي مجاور كلية  814بغداد .. الدورة م/ 
  1دجلة االهلي محل 

 07702624684هـ 

 

في             238 البارقة   .447
1 /3  /2012 

             605رمضان م/ 14بغداد .. المنصور شارع   خضير عبد االمير 
 07728999958هـ  75بناية / 13ش/ 

 

Albariqa.bgw@yahoo.com 

 

انتقال مقرها 
من محافظة 
كربالء الى 
محافظة 
بغداد رقم 
الكتاب 
في  7582
20 /5  /

2018  

 في  717 رحلة المشاهير   .448
11 /6  /2018  

رقم األبواب  706بغداد .. الغدير حي سومر م /   عماد ولي علي 
 مقابل شقق زيونة  2/  253

 07714400554هـ 

Celebritrp2018@gmail.com 

 

 

 في  718 الهيام   .449
11 /6/2018  

تسلسل العقار  9شارع /  101بغداد .. السعدون م/   حمدي رمزي حمدي 
 مقابل الخطوط الجوية العراقية  122/4

 07829266622هـ 

Alheyam.miq@gmail.com 

 

في                     56 المسلة   .450
6 /3  /2006  

على رياض حنان  نادية علي حسين 
 محمد 

ابواب  19بناية / 3ز/  112بغداد .. حي الرشيد م/ 
 07707980482قرب تمثال الرصافي هـ  4/ 3

Almasalla_17@yahoo.com 

 

انتقال من 
محافظة بابل 
الى محافظة 
بغداد رقم 
الكتاب 
 في  8370
6 /6  /

2018  
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 في  720 ارض المسك   .451
5 /8  /2018  

/ 66بغداد .. السعدون محلة البتاوين تسلسل العقار  زهرة طالب عبود  قيس طاهر مصطفى 
قرب مكتب الخطوط الجوية الرئيسي فرع  6

 07705380955السعدون هـ 

Almesklandgroup@yahoo.com 

 

 

 في  721 البوصلة   .452
 5 /8  /2018  

  1ط  13بغداد .. المنصور عمارة األميرات ش   مهدي صالح حسن 

 077322223444هـ 

iq.co-operations@ccompass 

 

 

 في  722 امورو  .453
5 /8  /2018 

 م 21محل  24ش  643بغداد .. حي العدل م/   مريم محمد صالح 

 07733100066هـ 

Amurru1999@yahoo.com 

 

 

 في  723 مدار العالم   .454
5 /8  /2018 

ليث محمود عبد 
 الغني 

 613رمضان محلة  14بغداد .. المنصور شارع  هشام مهدي صالح 
 الداودي قرب مطعم الساعة  120مقاطعة 

 079017225699هـ 

 

 بوابة العالم   .455
 ) الفرع الثاني ( 

 في  540/2
8 /8  /2018 

مبنى  14شارع  902بغداد .. شارع سلمان فايق م/   زيدون طالل حميد 
 مقابل مطعم قدوري  17/9 – 26

 07737678712هـ 

 

 في  724 الوتين   .456
19 /8  /2018 

حارث عبد الفتاح 
 شوقي 

 2مجمع السلطان الطابق  712بغداد .. زيونة  م/  أسوان صباح رحمة 
  27مكتب رقم 

 07821222223هـ 

 

 في  725 اإلكليل   .457
3 /9  /2018 

بغداد .. المنصور محالت نادي الكرخ الرياضي رقم   والء جاسم محمد 
  63رقم المحل  12/3عقار  30القطعة 

 07800012624هـ 

 

 في  726 المجال   .458
3 /9  /2018 

كاظم جواد حسام 
 الدين 

 605بغداد .. المنصور مجاور السفارة الروسية م/  مصطفى حامد شاكر 
 مجاور مصرف الرافدين  57مبنى  13ش 

 07705312649هـ 

almajalbgw@gmail.com 

 

 

 في  725 اإلكليل   .459
3 /9  /2018  

بغداد .. المنصور محالت نادي الكرخ رقم المحل    والء جاسم محمد 
  30مقطعة  3/ 12العقار  63

 07707130170هـ 

ALEKLEELIRAQ@GMAIL.COM 

 

 في  726 المجال   .460
3 /9  /2018  

كاظم جواد حسام 
 الدين 

-3رقم االبواب  36شارع  730بغداد .. البلديات م/  مصطفى حامد شاكر 
 قرب كازينو عصفوره  74/  2

  07713117008هـ 

ALMAJAL_TRAVEL@yahoo.com 
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 رحلة السفاري   .461
 فرع 

 في  604/1
24 /9  /2018  

 بغداد .. شارع فلسطين مقابل مثلجات نادية   امير محمد رحيم 

 07718200900هـ 

 

 في  728 العراقية العالمية   .462
25 /9  /2018  

/ 1 األبوابرقم  613رمضان م/  14بغداد .. شارع  مرتضى منير ناظم  منير ناظم مهدي 
  األقواسقرب  6/  3

  07740177440هـ 

Lqalalmiah1@gmail.com 

 

 

 رحلة القصواء   .463
 فرع 

 في  1/ 453
30 /7  /2018 

مبنى  14ز/  714بغداد .. زيونة شارع الربيعي م/   عالء محمد السيد 
 07730402306هـ  3محل  38رقم 

 

 في  729 الشهب الساطعة   .464
30 /9  /2018  

رقم  71مبنى  18ش  929بغداد .. كرادة خارج م/  احمد اسعد محمد  اسعد محمد لطيف 
 قرب الخطوط الجوية السعودية  36األبواب 

 077111782848هـ 

 

 في  724 الوتين   .465
19 /8  /2018  

حارث عبد الفتاح 
 شوقي 

بغداد .. زيونة شارع الربيعي مجمع السلطاني رقم  أسوان صباح رحمة 
  712م/  2ط 27المكتب 

 07711185554هـ 

 

 في  727 أجنحة بابل   .466
25 /9  /2018  

مقاطعة  608بغداد .. المامون شارع برج بغداد م/  حيدر كاظم جابر  ايهاب كاظم هاشم 
  35داودي ز/  20

 07733888825هـ 

 

 في  719 شمس العالم   .467
5 /8  /2018  

 13ز/  609بغداد .. المنصور الشارع الرئيس م/   نهاد غفوري كريم 
 الداودي  20مقاطعة 

 07710060057هـ 

 

 في  721 البوصلة   .468
5 /8  /2018  

 

  13بغداد .. المنصور عمارة االميرات ش     مهدي صالح حسن 

 07710011880هـ 

 

 في  722 امورو  .469
5 /8  /2018  

 م 21محل  24ش  643بغداد .. حي العدل م/   مريم محمد صالح 

 07733100066هـ 

 

 في  723 مدار العالم   .470
5 /8  /2018  

ليث محمود عبد 
 الغني 

 613رمضان م/  14بغداد .. المنصور شارع  هشام مهدي صالح 
 الداودي قرب مطعم الساعة  20مقاطعة 

 07901725699هـ 
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 في  720  ارض المسك   .471
5 /8  /2018  

/ 66بغداد .. السعدون محلة البتاوين تسلسل العقار  زهرة طالب عبود  قيس طاهر مصطفى 
 قرب الخطوط الجوية الفرع الرئيسي السعدون  6

 

 

 بوابة العالم   .472
 فرع الثاني 

 في  2/ 540
8 /8  /2018  

بغداد .. كرادة شارع سلمان فائق حي الوحدة م/   زيدون طالل حميد 
 مقابل مطعم حجي قدوري  14ش  902

 07730000500هـ 

 

في               732  األرجان   .473
22 /10 /2018 

عبد الحسين محمد 
 طعمة 

المنصور محالت نادي الكرخ الرياضي رقم بغداد ..  
مقابل معرض  3/ 12رقم العقار  19رقم  19المحل 

 07901425451الدولي هـ بغداد 

 

Alarjan_travel@yahoo.com 

 

 

 في  739 قمة الراية   .474
12 /11 /2018  

حيدر عبد األمير  عمر محمد عبد هللا 
 مزيد 

بغداد ..محالت نادي الكرخ الرياضي رقم العقار    
 مقابل معرض بغداد  26رقم المحل  البيجية  3/ 12

 0771273014هـ 

qimmatalrya@yahoo.com 

 

 في  737  توديا   .475
4 /11 /2018  

شارع  34/ 9بغداد .. السعدون البتاوين رقم القطعة  عالء حسين جاسم   عمار حسين جاسم 
 مقابل محطة وقود السعدون  9

 0771296737هـ 

Tobia.tourism@outlook.com 

 

 طريق األفق   .476
 فرع 

 في  246/1
 5 /11 /2018  

  609بغداد .. المنصور شارع سهام العبيدي م/   عمار حميد حسن 

 07817941513هـ 

 

الجوالت   .477
 البحرية 

 في  735
5 /11 /2018 

جميل حسن نور 
 جواد 

 بغداد .. السعدون عمارة شاهين الطابق األرضي  

 07818809480هـ 

 

 في  736 الخيزران   .478
4 /11  /2018  

خليل عبد اللطيف  
  إبراهيم

رقم  53ز/  102بغداد .. السعدون حي ابي نؤاس م/  
 079022165415هـ  225/1االبواب 

khazaran@gmail.com 

 

 في  741 رحلة اليسر   .479
18 /11 /2018  

 1034بغداد .. شارع الرشيد محلة الشورجه عمارة   ناجح رزاق مجيد 
 07819963263النعمان هـ 

 

 في  740 أجنحة الصقر   .480
12 /11 /2018  

أبو بكر مظفر عبد 
 اللطيف 

عثمان مظفر عبد 
 اللطيف 

شارع  13شارع  605بغداد .. المنصور م/ 
 المنصور الرئيسي مقابل مطعم شاورما 

 07818807829هـ 

 

 في  734 نبع الجود   .481
4 /11 /2018 

 8د/  35ز/  608بغداد .. المأمون شارع البرج م/  أيمان عدنان عبد   ماجد كردون محمد 
 07719007070الطابق االول والثاني هـ 

Nabaaaljood@yahoo.com 
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 في  731 بوابة نيبور   .482
2 /10/2018 

رؤى عبد الحافظ   اشرف كفاح حسين 
 سليم 

شارع مطعم  17شارع  708بغداد .. زيونة م/ 
 07823330991هـ  اسطنبول الليالي

 

 في  730  الغال  .483
 2 /10 /2018 

مقابل دار األزياء  20ز/  716بغداد .. زيونة م/    محمد احمد مصطفى 
 07504452982العراقي هـ 

 

في                733 عطلة بغداد   .484
22 /10 /2018 

شهد عبد الصاحب 
 عبود 

محمد حسن جمال 
 محمد حسن 

/ 8بغداد المأمون شارع برج بغداد رقم القطعة 
 07733228800مقاطعة الداودي هـ  2038

Qumatt1@yahoo.com 

 

في                 517 نسيم الحياة   .485
26 /1  /2014  

قرب  11القطعة  714زيونة حي المثنى م/ بغداد ..   الهور نبات  أبومراد 
 مجمع ماسة الشرق التجاري 

 07709999323هـ 

Naseemahaea55@gmail.com 

 

 

 في  746 المريخ   .486
5 /12 /2018 

 13شارع  605بغداد .. المنصور تقاطع األميرات م/   احمد ضياء جبار 
 07703565668هـ  1عمارة األميرات ط 

 

 

 في  742 نور الساير   .487
27 /11  /2018 

 41ز/  102بغداد .. السعدون حي أبي نؤاس م/  مثنى عدنان داود  مهند عدنان داود 
 مجاور الخطوط الجوية  االدردنية 

 07901322944هـ 

 

 في  738 شموخ العراق   .488
12 /11/2018 

عبد األمير محسن 
 حسين

نيسان رقم القطعة  28بغداد .. الصالحية مجمع  
 07700016999م الغربية الشمالية هـ  20/21

SHUMOKH.AL.IRAQ@gmail.com 

 

 

 في  747 شاطئ الدر   .489
5/12  /2018 

 35ز/  102بغداد .. السعدون حي أبي نؤاس م/  علياء عبد نصيف عبد نصيف جاسم 
 مقابل فندق المجد السياحي 111مبنى 

 07901405416هـ 

PEARIS.COAST.CO@gmail.com 

 

 

 في  745 الرفل   .490
5/12/2018  

بغداد .. المنصور ساحة اللقاء المقاطعة الداودي  قاسم محمد حمزة  حسين هادي ارحيم 
 قرب مطعم صاج الريف 

 07901424132هـ 

 

 في  743 عين الحياة   .491
5 /12 /2018 

بغداد .. المنصور محالت نادي الكرخ الرياضي رقم   احمد علي محسن 
 مقابل معرض بغداد الدولي  69المحل 

 0770343688هـ 

Of.life.travel@gmail.com 

 

 في  744 األفاق المشرقة   .492
 5 /12/2018  

 61بناية  29ز/  635الخضراء م/ بغداد .. حي   أثار ناهض ساجد 
 07703967296شارع كلية اإلدارة واالقتصاد هـ 
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 في  754  قصر الخليج   .493
19 /12  /2018 

/  212ابواب  17شارع  617بغداد .. المنصور م/  شهد مثنى نجم الدين   عبد هللا حسن فخري 
 07822002252ت قري هوم سنتر لألثاث هـ 

 

 في  749 اكيتو   .494
17 /12 /2018  

مصطفى عباس 
 مزهر 

بغداد .. الحارثية شارع الكندي عمارة الرؤوف م/  وسام  شاكر محمود 
 مجاور متجر النظائر المشعة  213

 07901850004هـ 

 

 في  743 عيد الحياة   .495
5 /12 /2018 

بغداد .. المنصور محالت نادي الكرخ الرياضي رقم   احمد علي محسن 
 مقابل معرض بغداد الدولي  69المحل 

 07703436488هـ 

 

 في  748 شاطئ العراق   .496
17 /12 /2018 

سنان عبد اللطيف 
 عبد الرزاق

 65رقم االبواب  14شارع  708بغداد .. زيونة م/  
 07732385319مقابل قيوال للتجميل هـ 

 

 في  753 العالم سماء   .497
19 /12 /2018  

عبد الكريم سعيد 
 عالوي 

رقم  13ش  17مبنى  605بغداد .. المنصور م/  يسار طارق ياسين 
 07901187209أ هـ 1االبواب 

 

 في  751 طريق الراشد   .498
19 /12 /2018 

عمارة الفرج  49ز/  901بغداد .. الكرادة داخل م/   مجيد راشد منيت 
 مجاور مكتبة الربيعي  6رقم مكتب  1ط 

 07712397496هـ 

 

 في  752 فوق السحاب   .499
19 /12/2018 

 25ز/  911الجادرية م/ بغداد .. كرادة الشرقية   سندس احمد حسين 
 0771700955قرب فندق بابل هـ  1ابواب 

 

 الطائر المميز   .500
 الفرع 

 في  1/  671
19 /12/2018 

بغداد .. المنصور .. محالت نادي الكرخ الرياضي   رعد حاتم خلف
 مقابل معرض بغداد الدولي  15/12رقم المحل 

  0770069000هـ 

 فرع 

 في  755 الشهم   .501
26 /12 /2018 

عبد الحسين عثمان 
 مهدي 

مصطفى يوسف 
 فاضل 

 4رقم األبواب  37ز/  611بغداد .. المنصور م/ 
 شارع البروج مجاور المصرف اإلسالمي 

 07711552044هـ 

 

 في  750 بسمة  بغداد   .502
17 /12/2018  

ز/  102بغداد .. شارع السعدون حي ابي نؤاس م/   بهاء زهير عبد هللا 
ك مقابل  1/   11/ 2رقم االبواب  111مبنى  35

 07714244406قصر المجد هـ 

 

 شبعاد العراق   .503
 فرع 

 في  1/ 561
30 /12 /2018 

 3رقم المحل / 24ز/  841السيدية م/ بغداد ..   علي كاظم ناجي 
 07730733411الشارع التجاري هـ 

 

 دار الرحيم   .504
 فرع 

 في 534/1
30 /12 /2018 

شارع البرج رقم  27ز/  601بغداد .. المنصور م/   خالد خليل عبد هللا 
 األخضر / أ مقابل مول التفاح 1 األبواب

 07709981444هـ 

 

رحلة األجنحة   .505
 الملكية 

 في  756
8 /1  /2019  

 طارق ظافر جميل  سالم مدب محمد 

 يعقوب احمد حاجم 

رمضان مقابل  14تقاطع  613بغداد .. المنصور م/ 
 07821496802هوم سنتر هـ 

 

 في 759 البرهان   .506
10 /1 /2019 

سعد رشدي عبد 
 المحسن 

 55مبنى  13ش/  901بغداد .. الكرادة الشرقية م/  عماد كاظم برهان 
 مقابل مقهى رضا علوان  4/7/21د15ابواب 

 07704789987هـ 

 



 في  758 بوابة الطيران   .507
10 /1  /2019 

غادة موقف عبد 
 الجبار 

رمضان  14شارع  18 609بغداد .. المنصور م/  
 1عمارة شميساني طابق / 1519/3/20 األبوابرقم 

 07714893630هـ 

 

 في  757 طريق العالم   .508
10/1/2019 

فاطمة الزهراء وسام 
 محمد جابر  

رقم  13شارع  9ز/  304بغداد .. الوزيرية م/  مصطفى ياسين خليل 
 مقابل حلويات رعد الشكرجي  1/3األبواب 

 07828886683هـ 

 

 في  760 ضيوف راما   .509
21/1/2019 

قرب مركز  52شارع  904بغداد .. حي الوحدة م/  ميس عبد هللا كاطع  فائق خزعل احمد 
 07906345550شرطة العلوية هـ 

 

 في  761  مكة  أسفار  .510
27 /1  /2019 

عبد الجبار جواد 
 شريف 

  27د/  17ز/  536بغداد .. مدينة الصدر م/  

 0773770224هـ 

 

 في  762 طائر الحباري   .511
29/1/2019 

رقم  101مبنى  42ز/  51بغداد .. شارع فلسطين م/  مصطفى علي صابر  أنعام كاظم عباس 
 07714430057هـ  5األبواب 

 

 نجمة الساحل   .512
 (  2)ف / 

 في 562/2
30 /1  /2019 

خالد عبد الحسن 
 علي 

 2محل رقم  16ز/  510بغداد .. شارع فلسطين م/  
 07705845510مقابل مول الكوخ هـ 

 

 في 699 رحلة القمة   .513
19 /12 /2017 

 بغداد .. المنصور قرب محالت نادي الكرخ  علي إبراهيم فاضل انعم عباس ناصر

 0775399832هـ  

 

 في 765 الكيان   .514
20 /2 /2019 

مصطفى فؤاد عبد  رنا عدنان محسن 
 اللطيف 

 64مبنى  15ش  714بغداد .. زيونة حي المثنى م/ 
 بناية األمير مول  6/ 5رقم االبواب ط

 07704555547هـ 

 

 في  221 الرواق   .515
12 /5  /1998 

طالب عبود عبد 
 الحميد 

رقم  25ز/  601بغداد .. المامون شارع البرج م/  
 07708062925هـ  1أ/ 7االبواب 

انتقال من 
محافظة 

النجف الى 
محافظة 
بغداد رقم 

في  7الكتاب 
1 /2  /

2019  

 في  764 ارض الجزيرة   .516
18 /2  /2019  

بغداد .. المنصور محالت نادي الكرخ الرياضي رقم  مها جليل جعفر  اسعد شاكر محمود 
 مقابل معرض بغداد الدولي  59المحل 

  07733777723هـ 

 

 في 502 إنطاكيا   .517
28/2  /2013  

 بغداد .. المأمون شارع البرج مقابل الجنسية   سعد فاضل محمد 

 07706003038هـ 

اعادة اجازة 
رقم الكتاب 
 في  4471
18 /3  /

2019 

 دار المهند  .518
 األصل 

 في  508
10 /6  /2013 

بغداد .. شارع السعدون بناية سينما النصر مقابل   صباح طالل ما هللا 
 الخطوط الجوية التركية 

 07702655046هـ 

 

 في  763 رحلة االسراء    .519
18 /2 /2019 

رسمية جاسم 
 حمودي 

هـ  32/6قطعة  60شارع  427بغداد .. الكاظمية م/  
07901665355 

 



 اللمى   .520
 الفرع 

 في  1/ 658
14 /3  /2019  

 24ز/  601م/  المأمونبغداد .. المنصور شارع   لمى صبحي جودي 
 مقابل مديرية ناحية المنصور  3/ 1رقم المحل 

 07809124305هـ 

 

 في  766 عين الهدى   .521
28 /3  /2019 

  aبغداد .. الصالحية مجمع الصالحية التجاري سنتر  حمزة علي عبد  رياض ناصر حسين 
  19محل رقم 

 07804666171هـ 

 

  767 الماكس   .522
28 /3  /2019  

كولر عبد الكريم 
 محمد 

حسين وسام عبد 
 الجليل 

   محل   aبغداد .. الصالحية مجمع التجاري سنتر 
 07702981929هـ 2رقم 

 

 

 في  768 اليمان   .523
28 /3  /2019 

عمر عبد القهار عبد 
 الجبار 

مبنى السالم  42شارع  904بغداد .. حي الوحدة م/  محمد فوزي حسين 
 0780000777ب هـ 1مكتب  2ط  سنتر

 

 14شارع  708بغداد .. زيونة مزرعة حمدي م/  صفاء كاظم صدام  فراس كاظم صدام  769 زهرة الساحل   .524
 4/20262رقم القطعة  8 أبواب

 07717727772هـ 

 

 في  176 االزيز   .525
3 /5  /1995 

هدى صبري عبد 
 القادر 

 بغداد .. شارع السعدون مقابل الخطوط الجوية 
  عمارة الرواق 101العراقية م/ 

أعادة 
 األجازة 

رقم الكتاب 
في  6957
7 /5  /

2019  

 في  772 سرجون   .526
20 /5  /2019  

سعد عبد الرحمن 
 عبد اللطيف 

مبنى  9ش  101بغداد .. شارع السعدون م/  علي محمد موسى 
 مقابل فندق بغداد  3/ 15رقم القطعة  14

 07707070711هـ 

 

نجمة الساحل   .527
 فرع 

 في 3/  562
20 /5  /2019  

بغداد .. االعظمية راغبة خاتون شارع الكم م/   طليعة مشتت دواي 
 07711151193هـ  2محل رقم  45ز/  320

 

 


