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       اق (العراقيين في كافة أنحاء العر أسماء المكاتب المجازة من جمعية المترجمين)

List of offices approved by the Iraqi Translators Association throughout Iraq)) 

 
 OFFICE NAME ADDRESS العنوان اسم المكتب #
 Al-magmaa Al-elmy Baghdad\ Palestine street شارع فلسطين /بغداد  المجمع العلمي 1
 Al-markaz Al-thaqafy Baghdad\ Palestine street شارع فلسطين/بغداد  المركز الثقافي 2
 Al-estishary Karbala- near ministry of Education مجاور التربية/ كربالء المكتب االستشاري 3
 Al-qanony Baghdad\ Palestine street شارع فلسطين /بغداد  المكتب القانوني 4
 Akad Babel \ Hila-street 40 الطابق األرضيعمارة يس  40شارع  –حلة  /بابل  مكتب أكد 5
 Al-bazaz Baghdad\ Al-Mansour – hay almutanaby حي المتنبي –المنصور /بغداد  مكتب البّزاز 6
 Al-hikmah 1 Baghdad\ Palestine street شارع فلسطين /بغداد  1مكتب الحكمة/  7
 Al-hikmah 2 Baghdad\ Palestine street شارع فلسطين /بغداد  2مكتب الحكمة/  8
 Dr.Ali Wanas Basrah\Alashar العشار /البصرة  علي وناسمكتب الدكتور 9
 Al-sadeem Baghdad \14 ramadan street بناية المطبخ اليوناني –رمضان  14شارع  /بغداد  مكتب السديم 10
 Al-asimah Baghdad\ Bab Almuadam بغداد/ باب المعظم مكتب العاصمة 11
 Al-faraby Basrah \ Al-muqawleen street شارع المقاولين/ البصرة  مكتب الفارابي 12
 Al-mutarjem\karadah Baghdad\ Karadah dakhil الكرادة داخل/ بغداد  مكتب المترجم/ الكرادة 13
 Al-mutarjem قرب السفارة التركية –الوزيرية / بغداد  القانونيمكتب المترجم  14

Alqanony 

Baghdad\ near Turkish embassy 

 Al-muhanad Baghdad \ Zayoonah زيونة /بغداد  مكتب المهند 15
 Saleem Najaf \ Alkufah street شارع الكوفة الخدمي/ النجف  مكتب سليم 16
 Ali Abdul Kareem Basrah \ Ashaar عشار/ البصرة  مكتب علي عبد الكريم 17
 Markaz Kalam Baghdad \ Alkadhumiah الكاظمية/  بغداد مركز قلم )قريش سابقاً( 18
 Nadir Baghdad \ Karadah الكرادة/ د بغدا مكتب نادر 19
 Nihad Baghdad \ Al-nidhal street شارع النضال /بغداد  مكتب نهاد 20
 Ajni’hat Al-saqar Baghdad \ dor Al-dhubat دور الضباط /بغداد  مكتب أجنحة الصقر 21
 Al-areej Baghdad\ Al-Mansour المنصور/ بغداد  مكتب األريج للترجمة 22
 Al-zumurud Baghdad\ Al-Mansour facing Alrahman مقابل جامع الرحمن –شارع المنصور  /بغداد  مكتب الزمرد 23

mosque 
 Al-jawharaa Baghdad \14 ramadan street مقابل مطعم الساعة -رمضان  14شارع  المنصور  /بغداد  مكتب الجوهرة 24
المعهد الدولي للغات  25

 والترجمة

 Al-dually Baghdad\ Al-Mansour عمارة مطعم سنتر بوينت –المنصور /بغداد 

 Al-yamamah Baghdad \Al-sinaa’a street-facing مقابل الجامعة التكنولوجية -شارع الصناعة /بغداد مكتب اليمامة 26

Technology University 
 Al-mansour Baghdad\ Al-Mansour المنصور/ بغداد  مكتب المنصور 27
 Al-sharq Al-wsat Karbala \ Karbala university باب خروج السيارات –جامعة كربالء  /كربالء الشرق األوسطمركز  28
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  Al-sada Baghdad \Palestine street شارع فلسطين –بغداد  مكتب الصدى 29
  Marqaz Baghdad Baghdad \Palestine street-mawal square قرب ساحة الموال –شارع فلسطين  /بغداد مركز بغداد 30
مقابل الباب الخلفي للجامعة -ينشارع فلسطبغداد/ مكتب العربية 31

 المستنصرية

Al-arabiya Baghdad \Palestine street 

 Bassam Hillah \ 40th street من جهة باب الحسين 40بداية شارع /الحلة  مكتب بسام 32
 Cambridge Basra \Aljazaeer street شارع الجزائر /البصرة  كامبرج مكتب  33
 Jihan Alnajaf \ hay al-ameer حي األمير /النجف  مكتب جيهان 34
 Al-sharq Baghdad\ Bab almuadham-maktabat street شارع المكتبات –باب المعظم /بغداد  مركز الشرق 35
 Al-sharq Al-awsat Babel \hay tayarah حي الطيارة –الحلة /ابل ب مكتب الشرق األوسط 36
 Adam Baghdad \ alsadoon street شارع السعدون /بغداد مكتب آدم 37
 Al-aqlam Baghdad \Bab almuadham القيصرية -باب المعظم /بغداد  مكتب األقالم 38
 Muhamad Shakir Basra \ Alashar العشار/البصرة  مكتب محمد شاكر 39
 Al-hikmah 3 Baghdad \Palestine street شارع فلسطين/بغداد  3مكتب الحكمة/  40
 Al-hikmah 4 Baghdad \Palestine street شارع فلسطين/بغداد  4مكتب الحكمة/  41
 Al-bahar Basra\ Aljazaeer street شارع مطعم فطوطة –الجزائر /البصرة  مكتب البحار 42
 Orient Baghdad \ Alharthiyah مقابل دائرة تسجيل الشركات –الحارثية /بغداد  مكتب أورينت 43
 Al-wathaa’eq center Karbala \ Altarbiya street كربالء / شارع التربية مركز الوثائق 44
 France-British center Baghdad \Palestine street شارع فلسطين /بغداد المركز البريطاني الفرنسي 45
مقابل جامع  نهاية شارع الحمداني -حي الجامعة /بغداد  مركز أكسلنت 46

 نجمة

Excelent center Baghdad\ hay aljamiaa 

 Tawasul Baghdad \Palestine street قرب ساحة بيروت –شارع فلسطين /بغداد  مكتب تواصل 47
 Al-fajer Al-muneer Baghdad\ Kahramana square مقابل مصرف االئتمان العراقي –ساحة كهرمانة  /بغداد مكتب الفجر المنير 48
  Dijlah Baghdad\AL Mansour رمضان بنايه مصرف بغداد 14المنصور  /بغداد مكتب دجله 49
 Al-harthyah Baghdad\ Alharthiyah مقابــل معرض بغــداد الــدولي –الحارثيــة  /بغــداد الحارثية 50
 Najm Al-bahar Baghdad \Karada 52nd street 52شارع  –الكرادة  /بغداد نجم البحر 51
 Al-mashriq Al-araby Anbar \ alsajariyah 23rd street 23زقاق  – 11محلة  –السجارية  –الرمادي /األنبار المشرق العربي 52
 Akad \Karadah Baghdad\ Karada قرب محطة تعبئة أبو قالم –الكرادة  –بغداد  مكتب اكد / الكرادة 53
 Qurtuba Baghdad \Alfirdus square شارع وزارة الزراعة –ساحة الفردوس  –بغداد  مكتب قرطبة 54
 Al-ruwad Najaf \ Kufa district قضاء الكوفة –النجف  مكتب الرواد 55
 Al-taee Baghdad\ Bab almuadham شارع المكاتب –باب المعظم  مكتب الطائي 56
 Dialogue center Tikreet\facing college of Education مقابل كلية التربية للبنات –تكريت  مركز دايلوك 57
 Al-ayham Diyala\ Baquba بعقوبة –ديالى  مكتب األيهم 58
 Al-duallyah Baghdad \ Alarasat العرصات –بغداد  مكتب الدولية 59
 Al-taleem Al-alamy Baghdad\hay alwehda ساحة الواثق –حي الوحدة /بغداد  مكتب التعليم العالمي 60
 Al-malath Baghdad\hay alkhadhraa حي الخضراء /بغداد  مكتب المالذ 61



3 
 

مكتب تحسين علي الكبه  62

 جي

 Tahseen Ali akubachie Wasit \Almashroa region المشروع منطقة –الكوت /واسط 

 Haider Al-jamaly Najaf \ Alkofah street النجف رةمجاور غرفة تجا –شارع الكوفة  /النجف  مكتب حيدر الجّمالي 63
 Al-alamiyah Baghdad\ Aladhamiyah مقابل محكمة األعظمية –األعظمية /بغداد  مكتب العالمية 64
 Al-edreesy Baghdad \Palestine street-hay aledressy حي االدريسي –شارع فلسطين  /بغداد  مكتب االدريسي 65
 Dar Al-hikmah Mosul \ Alriaya street الموصل / المجموعة الثقافية / شارع الرعاية دار الحكمة مكتب 66
 Al-majarah Baghdad \Palestine street مقابل الجامعة المستنصرية -شارع فلسطين  /بغداد مكتب المجرة 67
 Al-muheet Najaf \hay al-ameer حي األمير /النجف  مكتب المحيط 68

 


