
  ص10:30 – 9:00 المحاضرة األولى 13/12 حديوم األ
  موقعهااسم الشرآة ت
  قرب قسم اتصاالت وبريد الشطرة/قضاء الشطرة/ ذي قار   الشطرة 1
  سوق الذهب / القادرية /ميسان  الماهر 2
  السوق الكبير مجمع الصائغ التجاري/قضاء الزبير /البصرة   العرش 3
 ئرشارع الجزا/البصرة  عشتار 4
 1/268 االبواب 2/70/الكوفة السراي /النجف االشرف سما األمل 5
 سوق السراي/قضاء قلعة سكر/ذي قار الضيغم 6
 شارع ابو االسود/سوق الخضارة/البصرة االزدهار 7
 مقابل شرآة االسوار للتحويل المالي/سوق الخضارة /شارع الكويت / البصرة  الغسق 8
 سوق الخضارة/ العشار/ البصرة  الرميلة 9
مقابل افران جوهرة /شارع الروان داخل القيصرية/ حي االمير/ النجف االشرف  السوسن10

 لبنان
 الخضارة/سوق الحورية/ البصرة الهدايا11
المدينة 12

 محلة المصلى/ السوق الكبير / آرآوك المنورة

 ي بن ابي طالببالقرب من مرقد االمام عل/محلة البراق/النجف االشرف بانيقيا13
جوهرة 14

 شارع الكويت/ البصرة  الخليج

  .107 رقم االبواب 47 / 38رقم القطعة /محلة الفرسي /البصرة  الخيال15
 شارع الحبوبي/ ذي قار  الروعة16
 السوق الكبير/المثنى الهواس17
 قرب مصرف الخليج التجاري/شارع الجزائر/البصرة الشناشيل18
نور 19

  حي االمير210شارع محمد مهدي الجواهري رقم القطعة /النجف االشرف  الساحل

 فرع الفرات/قرب مصرف الرشيد/قرب مديرية الشرطة/شارع السراي/الديوانية الغرنوق20
 شارع الحالقين/قضاء الزبير /البصرة  الرغيد21
مام علي بن ابي بالقرب من مرقد اال/السوق الكبير/منطقة المشراق/النجف االشرف الرسل22

 طالب
 40شارع /محلة الطاق  /38/368/53رقم القطعة / بابل المور23
 قرب مصرف المنصور 38محلة /شارع الطهمازية  /1/75رقم القطعة /الحلة/بابل المرفال24

 فرع بابل/
 سوق البورصة/العباسية/ آربالءالمقدسة النزيه25
رع جسر القيارة وهو شارع تجاري يضم العديد من شا/ االدارة المحلية / ذي قار السيار26

 .المحالت التجارية 
 مقابل حسينية الحاجة خديجة/شارع الجزائر/البصرة ادلب27
 سوق البورصة/محلة العباسية/83/121العقار رقم /آربالءالمقدسة الشمائل28
 وق الصاغةمجاور س/الشارع القديم/عمارة البيت الخليجي/العباسية/الكوت  القسور29
  قرب مصرف ايالف40شارع /38/م16/1رقم القطعة /الحلة/بابلافاق السيف30

  

  

  

  

  



  م12:00 – 10:30 المحاضرة الثانية 13/12 حديوم األ
  موقعهااسم الشرآة ت
  عمارة االطباء/البورصة/النجف االشرف البهنس 1
 .2/16898/شارع الروان/حي االمير/النجف االشرف  الفرصاد 2
 .شارع الحبوبي /ذي قار القيثارة 3
 .1 االبواب 508/295تقاطع  آصيبة العقار /حي الحسينية/قضاء الصويرة/واسطمودة واسط 4
 .سوق هويدي /واسط الشعبي/محلة السوق/واسط الجوادين 5
  .سوق الذهب /مقام علي /البصرة القطيف 6
 تسلسل 0سوق البورصة داخل قيصرية /الجمهورية شارع / آربالء المقدسة  الزاهر 7

  عباسية مجاور شرآة الشمائل ومقابل مصرف الرافدين83م 3 /121العقار
 قرب مصرف النور/ شارع التربية القديمة/ آرآوك  المنبر 8
 1 / 186رقم القطعة / شاطر لو / آرآوك  زحل 9
  568/ 8محلة رحيم ئاوا رقم القطعة / آرآوك  بيخال10
 شارع الثورة مقابل مستشفى الجمهوري/ آرآوك  القناطر11
   صاري آهية 195 / 109رقم / طريق بغداد / آرآوك  العذب12
السراي رقم االبواب / اسم المحلة 97 / 372رقم القطعة / قضاء الكوت /واسط  النهروان13

  بالقرب من الرافدين فرع قرطبة 8844/
 ر مقابل مديرية الشؤون وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت ذي قار حي او اآلوزار14
  74/1207  رقم القطعة -مجاور مصرف النور / شارع التربية القديمة / آرآوك  الشعائر15

 صاري آهيد
 83/م/ 121رقم العقار  /سوق البورصة /العباسية / الكرخ /آربالء المقدسة  الغيد16
جزيرة  / 4رقم المقاطعة  / 17419/ 2/حي الغدير رقم القطعة / النجف االشرف  الطالء17

 النجف
  144تسلسل العقار /سوق الذهب / جباوين / الحلة / بابل  الحزم18
تاج  19

 شارع بانا قرب تقاطع العيادة الشعبية/ السماوة / المثنى  االمراء

أنوار 20
 ةشاطر لو قرب دائرة الكهرباء القديم/ آرآوك  آرآوك

 0محلة مناوي باشا مقابل مستشفى ابن غزوان /البصرة  السراب21
 0 67 مبنى 9 زقاق 159رحيم أوة محلة /التأ ميم / آرآوك  الحطيم22
نور 23

 الصباح
حيث يحتوي على عدد من المحالت /الفرع الثالث /سوق البورصة /آربالء المقدسة 

 التجارية 
 منطقة العباسية شارع االسواق 45 /372رقم البناية مرآز مدينة الكوت /واسط  الدجى24

 المرآزية 
 شارع الحالقين مقابل عمارة الصانع /قضاء الزبير / البصرة  الرفعة25
  1902 / 1قرب السوق الكبير رقم القطعة /منطقة المشراق /النجف االشرف  الساحب 26
 .قضاء الشطرة وهو سوق تجاري / ذي قار  القرطاس27
  1رقم االبواب / م سراي  /436رقم القطعة /الديوانية  المنظر28
النبع 29

 الصافي
مقابل / شارع آراج السدة عمارة النسر 25 /273قضاء المسيب رقم العقار /بابل 

 أسواق الجزيرة
 بناية متنزة الصويرة الجديد رقم االبواب 1 /84رقم القطعة /قضاء الصويرة /واسط  السجواء30

 قرب من مصرف الرشيد بال1/
 



  ص10:30 – 9:00 المحاضرة األولى 14/12 ثنينيوم األ
  موقعهااسم الشرآة ت
 شارع الجزائر وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية /البصرة  الحجر 1
  اسم المحلة مشراق6 / 1209سوق الصيرفة رقم القطعة / النجف االشرف  الهبة  2
  431/ 1محل رقم / رع السوق قضاء المدينة شا/ البصرة  الوطفاء 3
 قرب مرطبات تفاحة / شارع الحبوبي / ذي قار الحضارات 4
 2/  قطعة رقم 2 / 12365حي االمير رقم القطعة /النجف االشرف  البراحة 5
 شارع المكاتب عمارة الصائع/ قضاء الزبير / البصرة االلباب 6
خيرات  7

 شارع الجزائر/ البصرة  ساوة

  11/ 20تسلسل العقار) شارع الحسين (سوق الخالص /لخالص / الى دي الوبر 8
أفاق  9

 الصباح
 / 44م / حي الحسين /  جزيرة 61 مقاطعة 986/ 3تسلسل العقار/ آربالء المقدسة 

 33 / 9محل  / 2ز 
روعة 10

 15607/ 2منطقة حي األشتراآي / النجف االشرف  الرائد

عمارة عبد الحسن /ي السراي مقابل المرآز الصحي ح/قضاء الصويرة /واسط  الصويرة11
 مظلوم 

  3 /1090رقم القطعة / الخالص / ديالى  الضواري12
  385رقم العقار /السماوة السوق المسكوف مقابل ابن الحسن /المثنى  الخبراء13
 حيدرية ال21مقاطعة  / 32 / 9تسلسل العقار / قرب االمام الحر / آربالء المقدسة  الحدود14
  1 / 38مهدية واآراد تسلسل العقار /  اسم المحلة 38/  م 40شارع /الحلة / بابل  أسد بابل15
 .حي الميالد / النجف األشرف  الرمق16
  .2 / 16898شارع الروان رقم القطعة / حي االمير / النجف االشرف  الساري17
 . القديمة 1160 مقاطعة 18ز  /16 م 528القاسم رقم القطعة / الهاشمية / بابل  البقين18
 .مقام علي وهو شارع تجاري يضم العديد المحالت التجارية / العشار / البصرة  الواسعة 19
 وفي 2 / 1906رقم البناية / الرشادية /المحلة /قضاء الكوفة / النجف االشرف  التمار20

 .منطقة تجارية وعلى شارع تجاري 
 .ء قلعة سكر قرب مرآز الشرطة بداية السوق وهو سوق تجاري قضا/ذي قار  السؤدد21
نسيم 22

  عباسية سوق البورصة شارع الجمهورية83/  م 3 / 121عقار / آربالء المقدسة  آربالء

مقابل االعدادية / محلة السراي /452تسلسل العقار/شارع التحدي / الديوانية  العرفان23
 .المرآزية  

 668/ رقم القطعة -مجاور الجنسية /السوق الكبير/شارع الكويت / العشار/البصرة البرهان24
 .مقام علي /أسم المحلة - 51/

 شارع 2 /676محلة الشرقي مبنى رقم /السوق المسكوف /قضاء السماوة /المثنى  البليغ25
 .النجارين وهوشارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية 

قرب شقق الضاحية وهو شارع تجاري يضم -مقابل دائرة البلدية /ية العباس/البصرة  االصول26
 .العديد من المحالت التجارية  

المعتمد 27
 مقابل السينما الجديدة قرب مصرف الرشيد/ نهاية شارع باتا / المثنى  االمين

  بالقرب من شرآة سلسبيل والورآاء8 / 59حي مصطفى راغب / الحلة / بابل  الزلماء28
  30م  / 82 / 4رقم القطعة / الطهمازية / حي الجمعية الرئيسي / بابل  المان 29
قضاء المسيب طريق الكراج الموحد محلة الجمهورية وفي شارع تجاري /بابل  الخدين30

 ويوجد بالقرب منها مصرف الرشيد
  

  



  

  

 

  م12:00 – 10:30 المحاضرة الثانية 14/12يوم األثنين 
  موقعهااسم الشرآة ت
الوادي  1

  203 / 5رقم القطعة / م المشراق / سوق المسابك / السوق الكبير / النجف االشرف  الكبير

 تموز 14شارع .(وهو شارع تجاري 41 /114/ الفرسي تسلسل العقار /البصرة  االمطار 2
 )بناية مجمع يحيى التجاري 

  20 / 8 رقم المحل 1271 / 4رقم القطعة  / 40شارع / الحلة / بابل  الخطوات 3
 شارع سوق البورصة / حي االمير / النجف االشرف  المغوار 4
  سوق الذهب30 / 59تسلسل العقار / العشار / البصرة  اآلصرة 5
االزهار  6

  6/ 118عمارة االطباء رقم القطعة  / العباسية  / الكرخ / آربالء المقدسة  الذهبية

  الجمهورية قرب مطعم عبد اهللامدخل شارع/ آرآوك  المهندس 7
 4 / 318رقم القطعة / مجاور آراج الشابندر / سوق الكبير / بعقوبة / ديالى  قنا 8
 محلة النجادة / قضاء سوق الشيوخ / ذي قار  النعيم 9
  40ش / علي شارع تجاري / شارع السالم / حي الغري / النجف االشرف  الطلع10
 وف وهو شارع تجاري السوق المسك/ ميسان سال11
 عباسية سوق البورصة / 83 م 3 / 121العقار / آربالء المقدسة  العالقات12
 شارع الحبوبي/ ذي قار  الجوري13
 قرب شرآة اسيا سيل/ شارع المحافظة / آرآوك  السدف14
 سوق البورصة 83محلة  / 3 / 121عقار / شارع الجمهورية / آربالء المقدسة  الحسام15

 القرب من مصرف الرافدينب
 .العباسية قرب نادي االطباء / البصرة  الشيماء16
 رقم االبواب 2/ 102رفم القطعة / محلة الشيوخ / الشارع الرئيسي / المسيب / بابل  العقيدة17
 آرود 22 م 38 / 15تسلسل العقار / حي الري / ناحية الهندية / المسيب /بابل  اليقين18

 )1(البواب ا/ مهناوية 
(  اسم المحلة 12512/ 3طريق النجف رقم القطعة / شارع حي االسرة / آربالء  الحذاف19

 ) جزيرة 61
  27228 / 110شارع عشرين تسلسل العقار / الجزيرة / الناصرية /  ذي قار  الراغب 20
  1/ 140تسلسل العقار / محلة االسماعيلية / سوق الشيوخ / ذي قار المزايا21
برآات 22

 مقابل حسينية ابن ادريس بالقرب من شرآة السلسبيل /جبلة / الحلة / بابل  االمين

 عمارة اسكندر/قرب مجسر الجزائر مجمع يحيى التجاري / الفرسي / البصرة  الممزر23
  24/ رقم االبواب  / 408رقم /  القادرية 67/ السوق الكبير / ميسان  التين24
 1/ 72تسلسل العقار رقم القطعة / شارع الطهمازية منطقة الجبل /لحلةا/ بابل األسد25
 / 22 اسم المحلة او المقاطعة 88/ 7ناحية سدة الهندية رقم العقار / المسيب / بابل األحبة26

 آرود المهناوية قرب مرآز شرطة السدة وشرآة نقل المنتوجات النفطية
 شارع الحسين / سوق الخالص  / 988/ 10رقم القطعة / الخالص / ديالى البيلساء27
 بساتين السماوة الشرقية وهو شارع تجاري/ السماوة / المثنى الشجن28
 شارع الجزائر وهو شارع تجاري 54 / 139رقم القطعة / محلة الفرسي / البصرة  النبط29

 .يضم العديد من المحالت التجارية وشرآات الصيرفة 
مدخل سوق النجف الكبير خلف مطعم وفندق برج / شارع الحويش / رف النجف االش المصداقية 30

 االمراء



  ص10:30 – 9:00 المحاضرة األولى 15/12 ثالثاءيوم ال
  موقعهااسم الشرآة ت
 وهوشارع تجاري  /1457/ 110الجزيرة رقم العقار / الناصرية / ذي قار السكينة 1
    1 / 1578تسلسل العقار رقم القطعة / سوق الذهب / مقام علي / العشار / البصرة  الجودي 2
 سوق الكهربائيات وهو شارع تجاري/ شارع الحبوبي / ذي قار هانيالت 3
خزانة  4

 مجاور فندق قصر السلطان/ حي الجزائر / البصرة  العرب

ضفاف  5
 ساحة النصر بناية النصر وهو شارع تجاري/ شارع دجلة / ميسان دجلة

 رقي سوق ابن الحجية  مقاطعة بساتين الش1/ 138رقم القطعة / السماوة / المثنى امارة ينبع 6
 / 112محلة  / 16898 / 2حي االمير رقم القطعة / شارع الروان/ النجف االشرف  الكف 7

  14دار  / 79 زقاق 112محلة 
/  محلة 6 / 1209رقم القطعة / سوق البورصة / المشراق / النجف االشرف  الهميم  8

  5 / 68رقم االبواب/ المشرق 
  بالقرب من 35م  / 38 / 1حي الماشطة رقم / شارع اربعين  / الحلة/ بابل  ذهب بابل 9

 مصرف الشمال 
دار 10

 الغربي الثاني مقابل دائرة مجاري السماوة شارع المنشأة/ قضاء السماوة / المثنى  السماوة

 .شارع الجزائر مقابل شرآة المهج للتحويل المالي/ البصرة  التكافل11
 .مقابل مطعم المذاق / لة شارع دج/ ميسان  القناب12
الصادق 13

 مجمع الموسوي التجاري/ سوق الحورية / الخضارة/ البصرة  العالمية

 حي عمان الشارع العام مقابل عمارة اسكندر / الجزائر / البصرة العابر14
/ 372داخل عمارة تجارية تسلسل العقار / سوق البلدية / السراي / الكوت / واسط  المظفر15

 8844 االبواب رقم
 الكزارة وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية/ البصرة  االرام16
بابل الخضراء 17

المائدة سابقا (
( 

 بساتين المهدية و 38 محلة 82 / 11رقم القطعة / شارع الطهمازية / الحلة / بابل 
 االآراد 

  مقابل سوق واسط المرآزي 4 زقاق 53/ 2 رقم 29محلة / قضاء الكوت / واسط  الطيلسان18
  في شارع تجاري يضم العديد من 1 / 37محلة الفرسي تسلسل العقار / البصرة  الموعد19

 المحالت 
رقم / العباسية عمارة االطباء / البورصة / شارع الجمهوري / آربالء المقدسة  الطلبات 20

 114القطعة 
شارع الطهمازية بالقرب من مصرف  / 83/  م 11 / 82رقم القطعة / الحلة / بابل  الجواز21

 الشمال 
  27228 / 110شارع عشرين تسلسل العقار / الجزيرة / الناصرية /  ذي قار  الصانع22
  82رقم / محلة القادرية / السوق الكبير / شارع دجلة / ميسان السلة23
  /5حلة /قرب مصرف الرشيد / سوق الذهب / السوق الكبير / الحلة / بابل  الريبال24
داخل قيصرية بناية مجمع سوق الذهب المكونة من طابقين/ السراي / الكوت / واسط  المعتز 25
  8 / 372عمارة فندق الهالل رقم القطعة / ساحة العامل / السراي / الكوت / واسط  المدرار26
  25محل رقم / سوق البورصة )/ ع(شارع العباس / آربالء المقدسة  الحر 27
28

 الراشق
سوق / العباسية /  المقاطعة سراي 147 / 372تسلسل العقار / الكوت / واسط 

/ واسط والمصرف الزراعي / الذهب  مقابل محطة الوقود قرب مصرف العقاري 
730 

شارع تجاري تقع بالقرب من مصرف / شارع الجنسية / حي العدالة / النجف االشرف السوباط29
 سومر التجاري 



   )3074(تسلسل العقار / شارع الجسر محلة الرشادية /الكوفة / النجف االشرف  التاجر30
  

  م12:00 – 10:30 المحاضرة الثانية 15/12 ثالثاءيوم ال
  موقعهااسم الشرآة ت
 قضاءشط العرب / بصرة ال المعتمد 1
تسلسل / مجاور دائرة تسجيل الكوفة / شارع السكة /قضاء الكوفة / النجف االشرف  در الكوفة  2

 الرشادية / 5العقار 
 ام التلول /  شارع المحور التجاري 195/ 3قطعة رقم / السماوة / المثنى السجل  3
افاق  4

 الفارس
 301 رقم المحلة 3324 / 22رقم القطعة / ة  صدر اليوسفي18/ السراي / الديوانية 
  1/ االبواب 

 عباسية سوق البورصة شارع الجمهورية 83/  م 3 / 121عقار / آربالء المقدسة  الصياد 5
 مقابل مصرف الرافدين 

  83/ م  / 121رقم العقار / سوق البورصة / العباسية / آربالء المقدسة  الغواص 6
  54/ 13 9ائر مجاور مرطبات فستقة رقم القطعة الجز/ البصرة  االيهم  7
  303/ 14 زقاق 2 / 149الفرسي قطعة رقم / الجزائر / البصرة  المعن  8
ارض  9

 سامراء جامع الرزاق قرب مجمع ابن حيان الطبي / صالح الدين / آرآوك  الفاضل 

 سوق البورصة/ شارع  الجمهوري /  آربالءالمقدسة  الوجدان10
 شارع حسينية علي المدني / بعقوبة / ديالى   الدرقصر11
  حي السراي وهو شارع تجاري / السوق الكبير / ميسان العمارة12
 السوق الكبير وهو سوق تجاري / قضاء الشطرة محلة السراي / ذي قار  السراح13
ارض 14

 قادرية 12 / 22تسلسل العقار / شارع دجلة/العمارة / ميسان  الطوى 

 بناية النصر/ السوق الكبير / العمارة / ميسان  االهوار15
 وهو شارع يضم العديد من 5 /825محلة السراي تسلسل العقار / العمارة / ميسان  المنتفك 16

 .المحالت التجارية 
 مدخل شارع الجمهوري/ آرآوك ليالن 17
 السراي وهو شارع تجاري/ السوق الكبير / ميسان  الوسيم 18
 مجمع ماشاء / 469تسلسل / الرشيدية / الزبير / البصرة السهل 19
السراي مقابل جامع االمام علي / السراي  /2140تسلسل العقار / العزيزية / واسط  المهاجر20

 )ع(
  السراي 380رقم القطعة / ميسان / العمارة  الثقافة 21
مرج 22

 طهمازية مجاور مجمع الماشطة  شارع ال40تقاطع شارع / الحلة / بابل  البحرين 

ساحة الميدان /  اسم المقاطعة المشراق 3/ 1209رقم القطعة / النجف االشرف  الهديد23
 مدخل السوق لكبير

 / 3188شارع الكوفة مقابل محكمة استئناف النجف رقم القطعة / النجف االشرف  القدر24
 3 / 92 رقم االبواب 435

 م 1 / 252قرية الحصين رقم التسلسل العقار / المدحتية / الحلة / بابل المخيل 25
 اسم المقاطعة فاورية  / 406رقم القطعة / العمارة  االدك26
العروبة / ذي قار / اسراي اسم المقاطعة  / 787/ رقم القطعة / الشطره /ذي قار  االتقياء 27

 شارع النهر
 وهو شارع تجاري )ي العشارالسوق الجديد ف(محلة العشار/ البصرة  الميثاق28
  اسم المحلة تكية 9/ 24رقم القطعة / بعوبة / ديالى العنفوان 29
 مقام علي / العشار / البصرة االختصار30



  ص10:30 – 9:00 المحاضرة األولى 16/12 ربعاءيوم اال
  موقعهااسم الشرآة ت
المقاطعة  / 47رقم القطعة /قيصرية نوري الشرع / السوق الكبير / النجف االشرف  الصيد 1

 البراق/ 
 .السوق المسكوف وهو شارع تجاري /ميسان  القياس 2
 3رقم االبواب  / 43058ة رقم القطع/حي الغري / النجف االشرف  السلسال 3
 قرب مصرف الرافدين /  مقاطعة القادرية 3/ 2رقم القطعة / العمارة / ميسان الفانوس 4
آوفة ـ ( على الشارع العام 235 / 3188رقم القطعة / حي السعد / النجف االشرف  الميس 5

 )نجف
الجدول  6

 م الكاظمين  قرب مطع/ 388السوق المسكوف تسلسل العقار / ميسان  الكبير

عطر  7
 حي العدالة     / 36097/ 3تسلسل العقار / النجف االشرف  الجنان

المدينة  8
  3 / 333تسلسل العقار / شاطرلو / آرآوك  البيضاء 

الفالح  9
 الدولية 

مقابل مجموعة شرآات آريازي / شارع الروان / حي االمير / النجف االشرف 
 للكهربائيات

 السوق الكبير / قضاء السماوة بناية المحور النجاري / المثنى الطاقة 10
 مقابل روضة الزهور / تموز مجاور الشرآة العامة للسيارات / 14شارع / البصرة المنطاد11
 طريق بغداد مقابل قائمقامية آرآوك / آرآوك  الثمين12
خيرات 13

 ت التجاريةالفرسي وهو شارع تجاري يضم العديد من المحال/ البصرة  الغيث

 وهو شارع تجاري 1 رقم االبواب 280/ 2العقار تسلسل / بساتين الشرقية / المثنى  اليوم 14
. 

السوق الكبير وهو / مقاطعة الغربية  / 509رقم القطعة / الغربية / السماوة / المثنى  االنتباه15
 سوق تجاري 

 شارع التسجيل العقاري / بعقوبة / ديالى  االبتكار16
 رقم 1 / 121سوق البورصة رقم القطعة / شارع الجمهوري / آربالءالمقدسة  البوصلة17

 عباسية  / 83المقاطعة 
  ساحة الميدان 1 / 1209المشراق رقم القطعة / النجف االشرف الديرة18
 عمارة االطباء / سوق البورصة / شارع الجمهوري/ آربالء المقدسة  المميز19
  شارع ابو االسود وهو شارع تجاري 7 / 953تسلسل / العشار / ة البصر الترجي 20
 شارع الحبوبي وهو شارع يضم العديد من المحالت التجارية / الناصرية / ذي قار الساطعة 21
  6 / 1563/ مقاطعة مقام علي رقم القطعة / شارع الصيادلة /العشار/ البصرة  االبهة 22
  وهو شارع تجاري 11 / 123محلةالفرسي رقم القطعة / الجزائر/ البصرة  الغروب 23
  .3رقم االبواب   / 3968 / 3رقم القطعة / حي السالم / النجف االشرف  خير القدر24
 11 / 123ت / الفرسي/ الجزائر / البصرة  الحمراء 25
سوق /  عباسية 83 م 3 / 121رقم العقار /شارع الجمهورية / آربالء المقدسة  الوتد26

 / 3رقم المحل / البورصة 
ارض 27

 المسك
وهو شارع تجاري 2588/ 20االبواب  / 9 / 137الفرسي رقم القطعة / البصرة 

 يضم العديد من المحالت التجارية 
ودائع 28

 الخير 
 وهو شارع تجاري يضم 14/ 95الفرسي رقم المقاطعة /شارع الجزائر / البصرة 

 العديد من المحالت التجارية
  4 رقم االبواب 3968/ 3رقم القطعة / مقاطعة السالم / النجف االشرف  ماء الذهب29
/ شارع الحنانة الرئيسي  / 63 /1505رقم العقار / حي السعد/ النجف االشرف  الناهض 30

 مجاورمجمع االبرار التجاري وبالقرب من صيدلية المحيط
  



 

  م12:00 – 10:30 المحاضرة الثانية 16/12 ربعاءيوم اال
  موقعهااسم الشرآة ت
فجر  1

 الرحمة
 قرب مرآز 50080رقم القطعة / جزيرة  / 61مقاطعة رقم / آربالء المقدسة 

  شرطة حي الغدير 
 2787/ 1رقم القطعة / قرب حسينية المصطفى / ناحية جبلة / المحاويل / بابل  الفراولة  2
 من المحالت التجاري شارع الجزائر مقابل العديد / البصرة  الحلو  3
 عمارة الداخل / حي الوفاء / شارع آراج بغداد / النجف االشرف  الداخل  4
  8 / 159 رقم القطعة 42د / رحيم اوة / آرآوك  آوبين  5
دينار  6

 .  الفرسي 20 /150/الفرسي تسلسل العقار / محلة اومقاطعة / البصرة  العالمية 

  6 / 1209/المشراق تسلسل العقار / ق الكبير السو/ النجف االشرف  الواقع 7
المدينة  8

 مجمع الزبير التجاري وهو شارع تجاري / الرشيدية/قضاء الزبير / البصرة  الخضراء 

 .قضاء داقوق قرب مصرف الرافدين فرع داقوق/ آرآوك  داقوق 9
طريق 10

 المسرة 
 مقاطعة 6 / 1209تسلسل العقار / السوق الكبير البورصة / النجف االشرف 

 .المشراق 
 وهو شارع تجاري يضم 24 / 50بساتين السماوة الغربية القطعة / السماوة / المثنى  لؤلؤة ساوة11

 .العديد من المحالت التجارية 
البوصلة 12

 الدقيقة 
 مقاطعة الشرقي عمارة الحاج عبيد 782قطعة رقم / السوق الكبير /السماوة/ المثنى 

  .الطابق الثاني
 . قرب فلكة االخوان 8 / 159 بكلر شاطر لو 670/ آرآوك  آاردو13
 .37574/ 3حي السالم قطعة رقم / جزيرة النجف / النجف االشرف  البصائر 14
/ بداية السوق الكبير / شارع سوق البورصة / حي المشراق / النجف االشرف  البتار 15

 .بالقرب من شرآات الصرافة مثل شرآة المسلم 
 .قرب سوق سعد / عمارة البلدية/ الناصرية / ذي قار الجهاد16
  .573/ 5رقم العقار/ محلة العمارة / النجف االشرف  السدى17
 .مقابل مديرية اطفاء ذي قار / شارع النيل / ذي قار عطارد18
  .5 رقم االبواب/ مقاطعة السالم  / 39680/ 3تسلسل العقار / النجف االشرف  الوضوح19
 . خاصة تيماري 52 رقم المقاطعة 9 /213رقم القطعة / قادسية / آرآوك  الوسنة20
/  مقاطعة السراي 2 / 422رقم القطعة / السوق الكبير/ قضاء الديوانية / القادسية  االصفاد21

 . شارع التحدي 
 اسم المحلة او 11322تسلسل العقار رقم القطعة / شارع المدينة /  النجف االشرف  عرسال 22

 .محل مستخرج من عقار ) براق الجديد ة (المقاطعة 
 .مجاور مديرية الجنسية / شارع الكويت / العشار / البصرة  المدى23
 .شارع الذهب / العشار / البصرة  البويب24
  .25ز  / 110 م - 5172/ 1حي الزهراء / النجف االشرف  سوالف 25
 شارع التربية وهو 2/ محلة السراي رقم االبواب  / 79رة رقم القطعة العما/ ميسان  المكنون26

 .شارع تجاري 
  القادرية السوق الكبير سوق تجاري يضم العديد من المحالت / العمارة / ميسان  الميناء27
  .45944/ 3رقم القطعة / حي الفرات / النجف االشرف  الوجنة 28
وفاء 29

  .2/ مقاطعة  / 215572/ 2رقم /  حي االشتراآي /النجف االشرف  االصدقاء 

الشارع الرئيسي /  محلة نجادة 576تسلسل العقار / قضاء سوق الشيوخ / ذي قار  الزمار 30
 وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجارية 



  ص10:30 – 9:00 المحاضرة األولى 17/12 خميسيوم ال
  موقعهااسم الشرآة ت
 . شارع المحافظة مقابل المصرف العقاري / ديالى  الحثيث 1
 .   اسم المقاطعة المشراق 6/ 1209رقم القطعة / النجف االشرف  الرفاف  2
 .لكبير مقابل جامع النور ا/ عمارة النور/ طريق بغداد / آرآوك  بولوط 3
 8 / 372ساحة العامل تسلسل العقار رقم القطعة / شارع المحافظة / واسط / الكوت آنز واسط  4

. 
  . شارع الروان 771 / 1تسلسل عقار / حي الزهراء / النجف االشرف الصارية  5
االقمار  6

 المنيرة 
ع يضم  وهو شار6 /281سوق التجار رقم القطعة / السراي/ الديوانية/ القادسية 

 . العديد من المحالت التجارية 
  .66 مقاطعة 109 / 147رقم العقار / شارع المحافظة / آرآوك  الثائر  7
وتقع  / 1مبنى  / 112م  / 14ز / حي االمير / شارع الروان / النجف االشرف  السواد  8

 .الشرآة بالقرب من مصرف الخليج التجاري 
  .178 / 109عقار رقم  / 66قاطعة صاري آهية م/ آاري صهية / آرآوك  القشلة  9
 .العباسية / آربالء المقدسة الفضية 10
 .قضاء الزبير وهو شارع تجاري يضم العديد من المحالت التجاري / البصرة  الوفرة11
  .36/ رقم االبواب / مقاطعة بوالق  / 8 / 272/عقاررقم / آرآوك العقرب12
رقم / 1زقاق  / 316محلة / شارع احمد الوائلي / ي العروبة ح/ النجف االشرف  داير13

  .1 / 1683العقار 
اسم  / 86738/ 3شارع الوفاء الرئيسي رقم القطعة / حي الوفاء / النجف االشرف  الشورة 14

  .1حي الوفاء رقم االبواب / المحلة او المقاطعة 
  .4386رقم االبواب /  السراي  مقاطعة226 /450رقم القطعة / الكوت / واسط  لبدة 15
 .قرب آراج الشمال / بوالق/آرآوك  زيو 16
قرب شرآة الحرير /حي آندة / شارع الكوفة / منطقة الحارس / النجف االشرف االطناب17

 .للتحويل المالي تقع في مكان تجاري 
 .القص شارع  / 6 / 194محلة الحمام عقار رقم / قضاء الشطرة / ذي قار الكتمان 18
محلة / حي البلدية / مقاطعة عباسية / سهامي  / 120تسلسل العقار / آربالء المقدسة النبأ الذهبية19

103.  
مفاتيح 20

 .3301/ رقم االبواب / محلة الطاق  / 38م  / 156/ 53رقم القطعة /الحلة / بابل  الخير 

 . وهو شارع تجاري 30 / 59تسلسل العقار / سوق القشلة /العشار/ البصرة  جيكور21
 . وهوشارع تجاري 2 /422مقاطعة السراي العقار تسلسل / ديوانية / القادسية  االيك 22
  .15585/ 2رقم القطعة / مقاطعة االشتراآي / النجف االشرف  الطائف23
 .526/ 4قطعة  قاضية رقم ال30/الحلة / بابل  النخال24
مروج 25

 الذهب 
 2/ تقاطع الكورنيش عقاررقم / الغربي بداية شارع العيادة الشعبية / السماوة/ المثنى 

 . وهو شارع تجاري6/ رقم االبواب 
طريق 26

 الضياء
وهو تجاري 153/ 5/ 1محلة القارية رقم االبواب 2/3رقم القطعة / العمارة / ميسان 

 .التجارية يضم العديد من المحالت 
شمس 27

 الصباح
 اسم المحلة او 180/ 2شارع الروان تسلسل العقار رقم القطعة  / النجف االشرف 

  .2المقاطعة االمير رقم االبواب 
  .6 / 1209رقم العقار / المشراق/ النخف االشرف  الفصيل 28
صفاء 29

 . المحلة الفرسي  اسم1 رقم االبواب 1 /31تسلسل / حي الجزائر / البصرة الواحة 

 .شارع العيادة الشعبية /  محلة الغربي 100/تسلسل العقار / السماوة / المثنىدار المثنى 30
  

  



  

  

 

 .12438/ 2تسلسل العقار / شارع الروان /  حي االمير / النجف االشرف  قمة البرج 31
لخان مقابل جامع ا / 3100/ 204رقم العقار / سوق براق الجديد /النجف االشرف  النقطة 32

 .مذبوب 
  .13937شارع الروان رقم القطعة / حي االمير / النجف االشرف  الداعم 33
مقابل شرآة رآن السالم لتجارة السمنت والطابوق / حي الغري / النجف االشرف  عقد الدر34

  .43058/ 3تسلسل العقار / والمواد االنشائية ومجاور صيدلية الجوهرة 
قضاء الشطرة قرب بدالة الشطرة وهو شارع تجاري يضم العديد من / ذي قار المياس 35

 .المحالت التجارية 
تسلسل العقار / شارع الشهداء الموظفين /  جزيرة 61محلة / آربالء المقدسة  الشفاء36

 . والشرآة مجاورة الى شرآة فجر الرحمة للصرفة 50080




