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 االسم التجاري ت االسم التجاري ت

 مكتب حٌدر محسن فرحان 16 مكتب وسام حبوب خٌر هللا 1

 محل احمد طالب ضاري 17 محل عادل جواد كاظم 2

 محل سجاد هادي مزهر 18 مكتب الشام 3

 محل علً صباح هاشم 19 مكتب احمد سلمان جداح 4

 محل اثٌر رحٌم جنٌجل 20 مكتب العقار 5

 محل ظافر محسن عبود 21 مكتب درة 6

 محل عقٌل عناد ناصر 22 محل حامد عبد حسٌن عبٌد 7

 مكتب بركات السٌدة رقٌة  23 محل عادل نعمة حمٌد 8

 محل هٌثم عبد الحسٌن سعدون 24 محل احمد حمزة شنون 9

 مكتب االمٌن 25 مكتب ماجد خضر عبٌس 10

 مكتب هدوء اللٌل 26 محل حٌدر خلف برٌسم 11

 مكتب سجاد االمارة 27 محل علً خضر كرٌم 12

 محل خضٌر كطان محسن 28 محل مرتضى هاشم محمد 13

 محل احمد طارق عبد الحسٌن 29 صٌدلٌة امازون 14

 محل اٌمن فواز عبد الوهاب 30 محل رحٌم محٌبس زعٌل 15
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 مكتب حسٌن البدري 43 محل وسام بدر نواص 31

 محل حسٌن خلٌل ضاحً 44 محل مرتضى محمد علً حبٌب 32

 حالقة برٌق الجوهرة 45 مركز مواهب العراق التعلٌمً 33

 مكتب دجلة 46 محل محمد فوزي هادي 34

 صٌدلٌة خٌرات البتول 47 محل اثٌر حسن علٌوي 35

 معمل نجارة االمٌر 48 محل محمد شرهان عبٌد 36

 مكتب شروق 49 محل تحسٌن سوادي عكلة 37

 مكتب القبطان 50 محل مرتضى عالوي فرهود 38

 محل احمد بٌد هللا جبر 51 محل مصطفى محمد سلمان 39

 محل عباس ابراهٌم محمد 52 مكتب حسن كرٌم كزار  40

 صٌدلٌة الشذى 53 محل حر البدري 41

 مكتب حً الحكٌم 42
  


