
 

 

          
 

 صحيفة وقائع البلد
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 إخالء المسؤولية
المعلومات من افضل المصادر. ومع ذلك، المنظمة بزود تالمنظمة الدولية للهجرة بجمع المعلومات بعناية كبيرة وت تقوم

للهجرة غير مسؤولة عن صحة المعلومات المقدمة. وعالوة على ذلك، ال تتحمل  المنظمة الدولية للهجرة  الدولية 
 مسؤولية أي استنتاجات مقدمة أو أية نتائج مستمدة من المعلومات المقدمة .
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 I. قائمة مرجعية
عودةالجب اتخاذها قبل ي التيالتدابير.1  

العائد:على   

)قد يكون اي مستمسك  يطلب من السلطات االلمانيه بتزويده بالمستمسكات التي قد يحتاجها الحقاان  •

 يثبت ان هذا العائد كان مهاجرا في المانيا او يثبت شموله بأي نوع من المساعدات فور العوده(

 .قم بجمع المعلومات التي تخص الوصول الى المطار والرحله •

لوضع االمني في العراق ال تسمح لقانون محدد وخريطه للنقل النها قابله للتغير في اي وقت .اضافة الى لطبيعة التعقيدات  -

 .العراق يختلف قليال عن االخر  من مطارات  ذلك ,النظام في اي مطار

نقل ضمن الوضع االمني وخاصتاً ال مع تغيرت جنوب العراق في الطرق كنول الطرق ضمن اقليم كردستان العراق مفتوحه -

 .بغداد

صعبة   الدولة االسالميه في العراق والشام )داعش(في االعوام االخيره ,الطرق الى الموصل واالراضي تحت سيطرة  -

 الوصول من قبل المواطنيين.

 لالطفال ( ةً فحص التلقيحات )خاص •

,يجب ان يتم اخذهم الى اقرب عياده الطفال ما االدخول الى  العراق .عادة اى التلقيحات ألالحكومه العراقيه ال تحتاج ال

 تلقيح او ال. يه وفحصهم من قبل متخصص اذا كانوا بحاجه للحكوم

ره عامه ,بصووكذلك جواز السفر والهوية قد عاد إلى العراق هو\العائد هي أنب اثبات  وثيقة احضار •

 الى البلد. مجددا للدخول جميع مستمسكات السفر المتوفره

أو األقارب حتى  أو البقاء مع األسرة ندالم أحدى فنادق في :على سبيل المثال ر على سكن مؤقت،عثان ي •

 .ةيإقامة دائم يتم العثور على

     عودةالجب اتخاذها فورا بعد ي التيالتدابير .2
 على العائد :

 مع الجهات التي لها صلة بالموضوع   التسجيل •
تم هنالك مؤسسه خاصه بتسجيل العائدين .على العائدين فقط تجديد هوية المعلومات الخاصه بهم و مستمسكاتهم اذا  ليس -

ود  اي مساعده من . بعض العائدين يفضلون تسجيل اسمائهم في دائرة النزوح والهجره في حالة وج انفا كما ذكر  فقدانها

 .الحكومه مستقبالً 

 :التالية بعد العودةالوثائق  على لحصيان  •
 الحوال المدنيه.بطاقة ا ➢
 بطاقة اإلقامة العائلية ➢
 البطاقة التموينية الغذائية ➢
 الجنسية العراقية ➢
  قيادةالرخصة  ➢

هويات، يتم تسجيل العائدين تلقائيا للتطعيم والخدمات االجتماعية. وهذا ينطبق أيضا على الوثائق والإذا تم تجديد  •
  .األطفالوخدمات رعاية  األطفال

. وهذا يشمل خدمة اجتماعية محددة الحصول علىإذا كان يريد وزارة العمل والشؤون االجتماعية  أن يزور •
 عاطلين عن العمل.الالذين يعانون من إعاقة أو  العائدين

  ل األطفال في مدرسة خاصة أو عامة.سجي أن •
 

 II. الرعاية الصحية
 

نظام الرعايه الصحيه.1  

 نظام الرعايه الصحيهمعلومات عامه عن  •
قطاع العام. وبصفة عامة، الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص أفضل في الخاص والالقطاع موجود في  النظام الصحي 

 فقط المنظمات و الخاصة . العاملين في الشركاتعام في البلدصحي ال يتوفر نظام تأمين ,الجودة ولكنها أغلى في السعر
. الحصول على خطط التأمين الصحي حق هلدي من  

 
 



 

 

 للعائدين الوصول, خاصة   •
 التأهيل والمتطلبات  -

  . بأستطاعة جميع العراقيين الوصول الى نظام الرعايه الصحيه .ال يوجد تأمين صحي في العراق 
 المستمسكات المطلوبه -

 .االحوال المدنيهللوصول الى  نظام  الرعايه الصحيه على العائد ان يكون بحوزته هوية 

 الفوائد والتكاليف •

مقارنةً بالقسم  اسعراقل طبيه مات دخيقدم  القطاع العام لتامين الصحي ال يغطي اي تكاليف,ا -
 .الخاص

 .لتكاليف الطبيه تختلف اعتماداً على تشخيص المريضا -
-  

 العالج الطبي واألدوية .2
 

 التسهيالت الطبيه واالطباء. •

 (المستشفى شارع مستشفى آزادي )دهوك، ➢
 (لك محمودمالشارع ,مركز المدينة  ة,سليمانيالالخدمة الطبية المركزية، مدينة الطب ) ➢
  (عيةدالبرا ليمي )البصرة،عالخدمة الطبية المركزية، مستشفى الت ➢
 (شارع كويه اري )أربيل،كزمستشفى ر ➢
 (باب المعظم رصافة,ال,الخدمة الطبية المركزية، مدينة الطب )بغداد ➢
 الحبوبي )الناصريه(مستشفى  ➢

 

 إجراءات القبول •
اعتمادا على التشخيص, هو/هي سوف يتم احالتهم الى طبيه للتشخيص ,العيادة الان يزور  اوالً لى المريض ع

 .عياده اخرى او مستشفى متخصصه اذا لزم االمر
 
 

هاوتكاليف االدويه فرتو  
ة يفي العراق )المستشفيات أو العيادات الحكوميمكن الحصول على نوعين من اإلمدادات الطبية في معظم المدن  •

( و )المستشفيات والعيادات ةضنخفم ولكن األسعار ألوقاتوغير متوفرفي معظم ا قليالً  فيها كون الدواءيالتي 
تكلفة الصحة  (.كلفة العالج مرتفعة جدامع ذلك، ية جيدة.وذات نوع ألوقاتا معظم الدواء المتاح الخاصة حيث
  عديدة في العراق، مثل العمر والجنس واإلقامة.تتحدد بعوامل 

 
 III. التوظيف

 حالة سوق العمل .1
 القوى العاملة -

, )داعش( التي سببها زماتاألبسبب   لكن حاليا. وفي السنوات السابقهاً مرغوباصبح عموما القطاع العام 
 في القطاع العام والخاص. الحالية على حالة السوق هملحوظ اً تركت أثاروالنقص في الميزانية 

  معدل الدخل -
,فالقطاع العام ال يقوم بالتوظيف في الوقت الحالي فرص التوظيف اصبحت اقل ,وبعض الشركات قد اغلقت 

نظرا لتدهور الميزانيه ,افضل فرصه هي االنضمام الى الجيش .كذلك فرص العمل محدوده في القطاع 
 يكي في الشهر ويعتمد على المهارات والتعليم.( دوالر امر1500-200الخاص.االجور مابين)

 نسبة البطاله -
 %16نسبة البطاله حاليا تقريبا 

 

المساعدة إليجاد فرص العمل  طرق .2  
في معظم المدن. وتتوفر هذه المراكز داخل المديرية العامة  توظيفلل وزارة العمل والشؤون االجتماعية توفر مراكز

.للعمل والتأمينات االجتماعية  
 :هذه المواقع هيت التوظيف التي تحظى بشعبية. وهناك عدة مواقع على اإلنترنت ووكاال

 
➢  http://erbilmanpower.com/ 



 

➢  http://www.mselect.iq/ 
➢  /jobs/co.aweza.www://http 
➢  iraq/stations_duty/org.unjobs://http 
➢ http://www.ncciraq.org/en/ 
➢ https://www.bayt.com/ar/iraq/jobs 

 
 مساعدات البطالة

 أ.معلومات عامه عن مساعدات البطاله العامه او/والخاصه 
دوالر أمريكي يوميا والعاطلين  (1)برنامج في العراق لمساعدة العمال ذوي األجور أقل من واحد على  وافقت الحكومة 
.الحالي للبلد االقتصادي العاطلين عن العمل بدعم شهري نظراً للوضععم دي لم يعد البرنامج لكن,عن العمل. و  

 

ئدينب.الوصول وخاصة   للعا  

 التأهيل و المتطلبات  •
وازدياد توافد لدى الحكومه برنامج لدعم العاطلين عن العمل ولكن بسبب الوضع االقتصادي الحالي للبلد 

 لم يستمر نشاط هذا البرنامج.النازحين 

 نظام التسجيل  •
 االجتماعيه.على العائد ان يسجل اوال في وزارة العمل والشؤون 

 المستمسكات المطلوبه  •
 المستمسكات المطلوبه للتسجيل :

 شهادة الجنسيه 
 البطاقه التموينيه 
 ملئ االستمارات 

 الفوائد والتكاليف •

 الدوله ال تدفع مساعدة البطاله على المستوى المحلي في الوقت الراهن .
 

لتعليم، والتدريب المهنيل ةاإلضافي مكانياتاإل  
 سبب احتياجات القوى العاملةب برنامج تدريب مهني للتصدي لتحديات البطالةه العراقيه وضعت الحكوم •

القوى العاملة  هدف هذا البرنامج هو تحسين مهارات .  ناشئالخاص القطاع الواحتياجات  لمهارة المناسبةل
من  يرهاوهناك أيضا غ في العراق من خالل مراكز خدمة التوظيف ومراكز التدريب التقني والمهني

 (.المراكز الخاصة التي تقدم دورات دراسية )انظر قائمة جهات االتصال

 IV. السكن
حالة السكن.1  

  تشغيل / الخدمات)الكهرباء ,الماء ...الخ(المتوسط اإليجار وتكاليف  •

سعر المنازل خارج مركز المدينة عادة تكون  .شقةاللمنزل أواالموقع وميزات ,حجم السعر اإليجار يعتمد على 
         .لبيت بغرفتين دوالر أمريكي600 -200تبدا من  في العراق اسعار االيجار مركز المدينة.بأقل مقارنة 

  ,شراء المنازل أو األراضي أيضا يتوقف إلى حد كبير على الموقع، وحجم وخصائص األرض أو المنزل
                                               .لإليجار بينما تضاءل الطلب على شراء األراضيوقد ازداد الطلب       

 واحد:العامة في العراق في شهر للخدمات التكلفة التقريبية
  IQD 7,000 الغاز ➢
 IQD 25,000-10 المياه ➢
 IQD 40,000-30,العام الكهرباء ➢
 IQD 50,000-40األحياء في المولدات الخاصة ➢

 العرض والطلب •
الكثير من  ترك ماعند 2003السكن واحدة من المشاكل الرئيسية في العراق، ال سيما بعد أحداث عام  قد أصبحل

حكومة )منطقة شمال العراق  إلى ألخصاوب العراقيين منازلهم في مناطق النزاعات، وفروا إلى مناطق مختلفة،
 ضد. وفي ضوء الحالة األمنية المتغيرة باستمرار والحرب للحصول على حياة آمنة ياسع (اقليم كردستان
ومناطق اخرى  كردستان اقليمة إلى هجرة جماعي أنتجت،2014في  )داعش( في العراق والشام الدولةاإلسالمية

,ووجدود شقق كثيره لاليجار واغلب الشققق تقع  الطلب على السكنفي وبالتالي زيادة  ,امنه في جنوب العراق
 ومن الجدير بالذكر ان في العراق بصوره عامه من الصعب تاجير بيت لشخص اعزب ..داخل المدينه

 

http://www.mselect.iq/
http://www.aweza.co/jobs/
http://unjobs.org/duty_stations/iraq
http://www.ncciraq.org/en/


 

 لعثور على سكنفي ا طرق المساعدة •
الخاصة   العقاريةعلى سكن. ولكن الوكاالت للعثور  بها االتصال لعائدينل عامة يمكنوكاالت  اييوجد  ال          
 .متاحة

 

 توافر المنح االجتماعية لإلسكان •
 2م  100ال تقل عن  اً ضملك أري المواطن إذا كان بيتضا للمواطنين لبناء عادة ما تقدم قرو الحكومه العراقيه

 قيد األنتظار. على وهذا البرنامج حاليا

 

 V. الرعاية االجتماعية
 نظام الرعاية االجتماعية

 أ.معلومات عامه عن نظام الرعايه االجتماعيه  
بالرعاية  يتمتعلجميع اف ,تلقائيا في نظام الرعاية االجتماعية التسجيل ودة استفاأل لهم  جميع مواطني العراق يحق

 .األخرين مواطنينلا نفس حقوق مله بل ل العائدين بطريقة مختلفةال تعام و االجتماعية

 
وخاصة  للعائدين  االجتماعيةالرعاية الى  ب.الوصول  

 التأهيل والمتطلبات  -
 االجتماعيه هم:الرعايه  الحصول علىالفئات التي لها الحق في 

 وذوي االحتياجات الخاصه  االفراد المعاقين ➢
 عوائل الشهداء ➢
 اليتامى ➢
 استثنائيه اخرى.اي حاله  ➢
على انه تقاعد من دينار عراقي  150000االفراد المستضعفين  والذين لديهم اعاقات يستلموا مبلغ  ➢

 الحكومه .

 . الى اخر بلدية من المهم ذكره ان المساعده او الرعايه االجتماعيه تختلف من
  التأمين االجتماعينظام التسجيل في طريقة  -

كل فتره حتى يتم  المديريةالتسجيل في وزارة العمل والشؤون االجتماعيه .هو/هي يجب ان يتتبع حالته مع 
 اتخاذ قرار.

 المستمسكات المطلوبة -
تمسكات االخرى بعض المس اممكن ان يطلبو اً شهادة الجنسيه و هوية المعلومات )هويه االحوال المدنيه(وايض

  وتدعم قضيته مثال )تقارير طبيه ,شهادة وفاة ....الخ( معين التي تعتمد على وضع
 الفوائد والتكاليف  -

توفر الحكومة حيث العراق نظام مختلف قد ال يتناسب مع تعريف الضمان االجتماعي في البلدان األوروبية. في 
والرعاية الصحية في  بعض االحتياجات األساسية لجميع األفراد مثل التعليم المجاني، والمواد الغذائية األساسية،

المستشفيات العامة ليست مكلفة. ومن الجدير بالذكر أن الخدمات المتاحة في القطاع العام منخفضة الجودة 
 النازحين داخليا.اعداد وخاصة في السنوات األخيرة بسبب الحرب على داعش وزيادة 

نظام المعاشات التقاعدية.2  
التقاعديهأ.معلومات عامه عن نظام المعاشات   

 الذين يعملون في القطاع العام في نظام المعاشات التقاعديه مادام تم تعيينهم من قبل الحكومه  يتم تسجيل جميع األشخاص
معاش حق ستيمن العمر كي  60 ستينسن ال ولوصوله الى عاماً 25المواطنون الذكور خدمة يجب أن يكون ولكن 
في  .ستحق معاش التقاعدتكي  55سن ال  وبوصولهن ألى سنة 20 خدمة المواطنات األناث يجب أن يكون والتقاعد.
م امن نظ اوعاماً يمكن أن تستفيد 55عاماً، أو عند بلوغ سن  13موظفي الحكومة الذين يعملون في مؤسساتها لمدة بغداد، 

.المعاشات التقاعدية  
 
 

الوصول وخاصة  للعائدينب.  
 ت التاهيل والمتطلبا •

خدمة في القطاع العام .وان تنطبق عليهم على المواطنين ان يكون بحوزتهم كل المستمسكات االصليه التي تثبت مدة ال
.عالهالشروط المذكوره ا  

   



 

 طريقة التسجيل في نظام التأمين االجتماعي •
معاشات التقاعديه مع هوية الى دائرة ال مكان العملعليهم جلب جميع مستمسكات التقاعد الرسميه من 

في حال طلب  ويتم إعطاء مزيد من التعليماتالمعلومات .وعليهم المراجعه المستمره حتى يتم الموافقه عليه 
 مستمسكات اخرى.

 المستمسكات المطلوبه •
الى دائرة المعاشات التقاعديه مع هوية  مكان العملعليهم جلب جميع مستمسكات التقاعد الرسميه من 

 .اتالمعلوم

 ج.التكاليف
ليس هنالك اي تكاليف للمقدمين عدا بعض االجور الصغيره التي يتم دفعها عند ملىء االستمارات واستنساخ 

 المستمسكات

 د.الفوائد
  الفائده هي استالم المعاش التقاعدي ,ليس هنالك اي فوائد اخرى متوقعه.

 

األشخاص المستضعفين وذوي اإلحتياجات الخاصة.3  
 أ.معلومات عامه عن الفئات الضعيفه 

:اليتامى ,الكبار في السن ,عوائل الشهداء ,االرامل,اشخاص لديهم اعاقه. الفئات المعوقين أو األفراد الضعفاء
الضعيفه يتم دعمهم من قبل الحكومه حيث انهم يتلقون منحه بعد تقديمهم لجميع المستمسكات التي تثبت شمولهم 

ه .كل فئه تتطلب مستمسكات وشروط تختلف عن االخرى.بأحدى الفئات المذكور  

 ب.المساعدات لالشخاص المستضعفين وذوي االحتياجات الخاصه

 .تصالقائمه للمنظمات الالحكوميه والمنظمات التي بأمكانها مساعدة هذه الفئات تم ذكرها في قائمة اال •
 ترخيص.نفا في استمارة التوجد مساعدات للمستضعفين وذوي االحتياجات الخاصه  كما ذكرنا ا •

 ثائق أخرى.بعض الوتتطلب قد المتطلبات هي الوثائق العراقية وبناء على ذلك  •

 
 

 VI. النظام التعليمي
 النظام التعليمي  •

المرحلة التعليم في العراق الزامي في  .في القطاع العام نظام التعليم مجاني في جميع مراحل التعليم
 سنواتتتضمن تسعة ,المرحلة االبتدائيه  اقليم كردستاناالبتدائية.المدرسه تبدأ من عمر الست سنوت .في 

المحافظات  المرحله االبتدائيه للمدارس في ,واربعة سنوات للكليه اما,المدرسه الثانويه تتضمن ثالث سنوات
 انويه ثالثه واربعة سنوات للكليهثستة سنوات االعداديه  ثالثه وال خارج اقليم كردستان فهي

 

 العمر  المستوى التعليمي

 3-0 حضانة اطفالالعنايه باالطفال/

 5-3 روضه االطفال

  المرحله االبتدائيه

 12-6 الدراسه االبتدائيه

  المرحله الثانويه

 15-13 الدراسه المتوسطه

 18-16 الدراسه الثانويه ,التدريب المهني .... الخ

 التعليم العالي 

  19من  الكلية,الجامعه,مدرسة التدريب المهني ...الخ

                   

 الوصول وطريقة التسجيل خاصة  للعائدين •
 :الوثائق الالزمة للتسجيل في المدارس هي على النحو التالي

  نسخة من البطاقة الشخصية للطفل والوالدين ➢
  شخصيةأربع صور   ➢
 اإلقامة ➢
 التموينية الغذائيةالبطاقة  ➢
➢  



 

 التكاليف ,القروض والرواتب •
 معلومات عامه عن رسوم التعليمأ.

 ً  ,اما بالنسبه للمدارس والجامعات الخاصه  فأن اجورها تختلف من مكان الخر. التعليم العام)الحكومي( مجانا
 الوصول والمتطلبات الالزمة للرواتب و / أو القروض لتغطية الرسوم الدراسية ب.
 رواتب ليست ضروريه.الان التعليم العام بالمجان، القروض وبما 
قد توفر بعض مؤسسات التعليم الخاص تخفيضات لأليتام وأسر الشهداء والطالب مع درجات عالية؛ ولكن هذا  

 يعتمد على المؤسسة وقواعدها.
 

 الموافقه والتحقق من الشهادات االجنبيه •
  :إلجراءات التالية للتسجيل في نظام التعليمل عليهم الخضوع المضيف فإنن في البلد واألطفال العائد سإذا در
شهادة من القنصلية العلى التصديق  ,معفي البلد المضيففيها كانوا التي إحضار شهادة من المدرسة  ➢

في البلد  العراقية
                                                                                             المضيف.

 .مديرية االمتحانات في شهادة الثانوية رسميا من خالل وزارة التربية والتعليم العالي، معادلةعلى الطالب  ➢
إلضافة إلى ذلك، يجب تقديم نسخة با .في العراق ما يعادل درجة البكالوريا شهاداتسوف تتلقى اللمقابل اب
 م االمر(ومات التأشيرة واإلقامة، إذا لزجواز السفر )بما في ذلك معل    نم
 المدارس الخاصة تتطلب اختبارات وإجراءات إضافية. ➢

 

 الدعم الملموس للعائدين 
 1. برامج المساعدة على إعادة اإلدماج

بدأت بتقديم مساعدات ( ETTC)تقدم مساعدات اعادة االدماج ,مؤخرا منظمه اخرى ال حكوميه  المنظمة الدولية للهجرة
لتقديم المساعدة على إعادة محددة من الحكومة ال توجد أية برامج  اعادة االندماج في محافظات خارج اقليم  كردستان .

  اإلدماج.
 

 2. الدعم المالي لبدء األنشطة المدرة للدخل
التي تقدم القروضالمؤسسات    

   Bright Future Institution   مؤسسة المستقبل المشرق •

.شهرا 12%. فترة السداد 9دوالر أمريكي مع سعر فائدة  10,000دوالر إلى  500يقدم القرض من   
أربيلزانياري )بجوار بنك ديداوان(،  العنوان:  

+964 (0) 750 984 6497   :الهاتف 

  
     Althiqa Bank  بنك الثقة •

21شهرا ومعدل الفائدة بنسبة % 12 دوالر أمريكي لمدة 5000دوالر إلى  500يقدم هذه المؤسسة قروضا من   
  متر )بجوارمطعم فاروق( 60 شارع العنوان:

+964 (0) 66 253 1290 :الهاتف   
 

 
 

 VII. معلومات االتصال وروابط مفيدة
 غير الحكومية,الدولية ,المنظمات اإلنسانية  .1

Relief International  
Email: info@ri.org  
Website:http://www.ri.org/where_we_work/cou
ntry.php?ID=7 

Norwegian Refugee Council (NRC) 
Telephone: +964 770 462 0875 
Email: Maureen.Magee@nrc.no  
Website:  http://www.nrc.no/?aid=9147812 
 

Save the Children – Iraq 
Email: supportercare@savechildren.org  
Website: https://iraq.savethechildren.net/ 

International Rescue Committee 
Email: advocacy@Rescue.org 
Website: http://www.rescue.org/iraq 

Islamic Relief 
Email: irw@irworldwide.org  
Website: http://www.islamic-
relief.org/category/where-we-work/iraq/ 

World Health Organization (WHO) 
Website: http://www.iraqfoundation.org/ 

https://iraq.savethechildren.net/
http://www.rescue.org/iraq
http://www.islamic-relief.org/category/where-we-work/iraq/
http://www.islamic-relief.org/category/where-we-work/iraq/
http://www.iraqfoundation.org/


 

Qandil 
Website: http://www.qandil.org/ 

ACTED  
Website: http://www.acted.org/en/iraq 

Danish Refugee Council (DRC) 
Website: http://drc.dk/relief-work/where-we-
work/middle-east/iraq/ 

ETTC 
Address: Newroz, Erbil 00964 
Phone: 0750 727 9095 

 

Yazda 
Email:yazdacountrydirector@gmail.com  
Phone: 0751 755 4686 

Jiyan Foundation for Human Rights offers 
psychosocial services 
Mob.: +964 750 7375111 
Website: https://www.jiyan-foundation.org 

Emma Organization 
Mob.: +964 751 531 4778 
Email:gulchen.kshtow@gmail.com 

 

Shan Organization for Human Rights 
Mob.: +964 750 459 2166 

ALFARDOUS NGO 
Adress: Basra - Mishraq 

ALAMAL NGO 
Adress: Basra - aljazaer st. 

Human rights NGO 
Address: Basra - Abasia - alsaadi st. 

Tawasul NGO 
Address: Basra - aljazaer st. 

Amal Association  
Address: Baghdad - Resafa - Karada Dakhel - 
Watheq street. 

Charity Armenian General  
Address: Baghdad - Resafa - Karada - Sara camp 

Altaawn Charity society  
Address: Baghdad - Resafa- Al-Atayfya - Near 
to Buratha Masjed 

Alabrara Society  
Address:Baghdad - Karkh - Hay Al-Jameaa - 
Al-Rabee Street 

DHRD 
Address: Garaky baranan,Near metro 
supermarket 

 

CSI 
Address:Salim Street Near Khasraw Khal bridge 

 

Wchan 
Address: Garaky Ablakh, opposite Halabja 
Groups 

Sarah Center for Psychosocial  services 
Address: Basra city center, Hay ALKafa’at 

Tawsel wal El Akha organization 
Address: Nassrieh 
Phone: 07813337202 

 

 

 السلطات المحلية ذات الصلة، مثل مكاتب التوظيف، والتأمينات الصحية، والتأمينات التقاعدية، وما إلى ذلك2.
 

MoLSA (Erbil) 
Address: City center, close to Erbil citadel  

DoLSA 

Adress: Duhok, Khabar Qr. 
Mob.: +964 750 469 8140 
Email: gdocsd_duhok@yahoo.com 
 

MoLSA  

Adress: Sulymaniah city center,  
MoLSA 
Adress: Baghdad - Resafa - Al-Wazerya - Near to Al-
Nedaa Masjed 

Vocational training center - MOLSA 
(Basra) 
Adress: Basra - Hayania - Hay Alhussein 
Phone: +964 7703199900 

Vocational training center - MOLSA (Thi 
Qar) 
Adress: Thi Qar - Nassrieh - Hay Shumokh 
Phone: +964 7901917921 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.iq/search?hl=en&site=webhp&q=european+technology+and+training+centre+erbil+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3zMjINi8rSsnRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBGD0YSi8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwje67uCuLPVAhXGJMAKHYi3B9MQ6BMIiwEwDw
https://www.google.iq/search?hl=en&site=webhp&q=european+technology+and+training+centre+erbil+phone&sa=X&ved=0ahUKEwje67uCuLPVAhXGJMAKHYi3B9MQ6BMIlAEwEQ
mailto:gulchen.kshtow@gmail.com
mailto:gdocsd_duhok@yahoo.com


 

 
 

وظائف، واإلسكانالالخدمات التي تساعد في البحث عن  .3   

 

:الوكاالت العقارية في بغداد  
Al-Saraf Office  
07715458572 
Baghdad, Resafa,Baladyat 

Al-Yaqyn Office 
07901960138, Baghdad, Karkh, Almansor, 14 
Ramadan St. 

 

  

 الوكاالت العقارية في السليمانية:
Hadi  Real estate 
Sulaimani, Rania district, Main road General 
Bazzar 
Tel: 07701546103 - 0748 0205536 

Azhy Real-estate 
Sulaimani, Bakrajo Taza, Sub district, beside 
Bakrajo Taza School 
Tel: 07701596868 

Share Real-estate 
Sulaimani, Bakhtyari Quarter, Malik Mahmud 
Street 
Tel: 07701451570 - 07702474479 

Mawlawi  Real-estate 
Sulaimani, Chamchamal District, Main road  
Tel: 07701443139 

Ali Mohammed Qazi Real estate 
Kalar Main Road 
Tel:07701506616 

Chwardaran Real estate 
New Halabja  
Tel:7002178823/07501111606 

 

 الوكاالت العقارية في دهوك:
Hikmat Nizarki Estate Bureau 
Shele St., in front of Yasmeen hotel 
Tel: +964 750 458 4293 

Lazgeen Estate Bureau 
Lazgeen Hamzani building 
Tel: +964 750 450 7899 
 

Homan Estate Bureau 
Shele Qr.  
Tel.: +964 750 457 2848 

 

Toros Estate Bureau 
Masika 2 Qr. 
Tel.: +964 750 445 9266 

 

Dewali Estate Bureau 
Shele St. 
Tel.: +964 750 463 9281 

Boti Estate Bureau 
Shele St., in front of Zanist Company 
Tel.: +965 750 450 5980 

 

 قائمة الوكاالت العقارية في أربيل:
http://www.erbilaqarat.com/ https://www.facebook.com/empproperty 

https://www.facebook.com/baghyshaqlawa1  

 

 قائمة الوكاالت العقارية في البصرة:
AL-Jumhoria real estate 
Basra, Basra city, Jumhoria area, main road, 
07801228437 

AL-Rubayee real estate 
Basra, Shat Ala-Arab, AL-Jazira , main road, 
07709003100 

AL-Bahadria real estate 
Basra, Abu AL-Khaseeb, Bahadria area , main 
road, 07806202073 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  &http://dfr.gov.krd/p/p.aspx?p=42&l=12&s=040100:المدارس الخاصة.4

 

International School of Choueifat – 
Erbil 
Massif Road, Khanzad area, Erbil 
Office Phone: +964 (0) 750 416 4444 
Phone: +964 (0)750 813 9850 - 6 
E-mail: iscerbil@sabis.net 
Website: www.iscerbil-sabis.net 

Deutsche Schule Erbil 
Gulan Street, Erbil  Phone: +964 (0) 750 335 9848 
Phone: +964 (0) 770 301 6560 
Email: schulleitung@ds-erbil.org 
Website: www.ds-e.org 

Cambridge international school-
Kurdistan.  
Waziran Erbil, Iraq 
Tel: +964 (0) 750 370 2003  
+964 (0) 750 370 2004 
info@cis-kurdistan.com 
http://www.cis-kurdistan.com/ 

Fakhir Mergasori International School 
Email: pppFakhir@sabis.net 
Phone: (964-750) 4154444, (964-750) 4414066 
Address: Qazi Mohamad Street - Nawroz Quarter- 
Erbil, Kurdistan, Iraq 
http://pppkurdistan-sabis.net/fakhir-mergasori 

Ihsan Dogramaci Bilkent Erbil College 
Erbil - Torex Village - Mosul Road 
P.O. Box No. 43/0383 /Bilkent Erbil 
International College 
Tel.: 066 2644917 and 0662644918 Aria 
Phone Direct 
0750 3838101 - 0750- 3838102 - 0750 
3838103 Korek Operator 
http://www.bilkenterbil.org/ 

International MLF French School and 
Kindergarten “Danielle Mitterrand” in Erbil 
Gulan Court - Koye Street, Erbil 
Tel.: +964 (0) 750 780 8085 
Tel.: +964 (0) 750 311 45 89 
Email: marcel.muller@mlfmonde.org 
Website: http://erbilfrenchschool.com 

Classical School of the Medes 
Bakhtyar, Erbil 
Tel.: +964 (0) 66 253 5322 
E-mail: csmd@csm-k.org 
Website: http://csm-k.org 

Ishik Gulan Primary School 
Dar-ul Asn Street, ERBIL 
Tel.: +964 750 789 0988 
Mobile: +964 750 146 1181 
E-mail:infoishik@gmail.com 
http://www.ishikgulan.com/ 

British International Schools Kurdistan 
(BISK)   
Vital Village, Erbil   
Tel.: +964 (0) 750 159 1202 
E-mail: info@bis-kurdistan.co.uk       
Website: http://www.bis-kurdistan.co.uk 

American International School Kurdistan 
Gulan Street, Bakhtyar area, Erbil Tel.: +964 (0) 
750 138 9010 
Tel.: +964 (0) 750 138 9020 
Tel.: +964 (0) 66 257 4988 
Website: www.ais-k.org 

Duhok International Private School 
Amad St., Malta Qr., Duhok, Kurdistan 
Region, Iraq 
Tel.: +964 750 757 4222 
Website: http://www.duhokschool.com/ 
Email: contacts@duhokschool.com,  
sagvan@duhokschool.com 

Classical School of the Medes 
Address: Gali Qr., Duhok, Kurdistan, Iraq 
Contact numbers: +964 750 467 6653, +964 62 722 
1249 
Email: csme@csm-k.org 
The total fees is 2300$ per year 

Private Ishik Kindergarten and College 
50$ for transportation 
100$ for books 
100$ for clothes 
The total fees is 4000$ per year 
Contact numbers: +964 62 721 5005, +964 
750 129 1913, +964 750 471 2672 
Website: http://www.fezalar.org/anasayfa 
Address: Miqdat Bedirkhan Street KRO, 
Duhok, IRAQ 

Sardam International School managed by 
SABIS Educational Services 
200$ for clothes 
150$ for cafeteria – for three months (optional) 
The total fees is 600$ per year 
Tel.: +964 750 310 3006 
Website: http://pppkurdistan-sabis.net/sardam 
Email: pppsardam@sabis.net 
Address: Masik 1, Bra Playground Area, Zariland 
Street, Duhok, Kurdistan, Iraq 

 
 
 
 
 
 

http://dfr.gov.krd/p/p.aspx?p=42&l=12&s=040100&
http://pppkurdistan-sabis.net/fakhir-mergasori
http://www.bilkenterbil.org/
http://erbilfrenchschool.com/
http://csm-k.org/
http://www.ishikgulan.com/
http://www.duhokschool.com/
mailto:contacts@duhokschool.com
mailto:sagvan@duhokschool.com
mailto:csme@csm-k.org
http://www.fezalar.org/anasayfa
http://pppkurdistan-sabis.net/sardam
mailto:pppsardam@sabis.net
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Salahaddin University-Erbil 
http://su.edu.krd/ 

Hawler Medical University 
http://hmu.edu.iq 

Soran University 
http://www.soran.edu.iq 

Koya University 
http://koya.university 

Hewler Polytechnic University 
http://epu.edu.krd/en 

 

 
 في اربيلقائمه الجامعات الخاصه 

Sabis University 
Address: Newroz Street, across from Sardam 
Private Hospital Kurdistan – Iraq 
Telephone: (+964 750) 716 9400 
http://sabisuniversity.edu.iq/ 

University of Kurdistan Hewlêr 
30M Avenue, Erbil, Iraq,  
+964 (0) 750 4407357 
Email : ukhadmission@ukh.ac 
http://www.ukh.edu.krd/ 

Cihan University  
Address: Peshawa Qazi, Erbil 066 
Phone:066 255 2419 
http://www.cihanuniversity.edu.iq/cihan/en/#.V
dBCTE3ebDc 

Ishik University 
Address: 100 Meter Street, Mosul Road, Erbil, +964  
750  835  7525 // +964  750  705  0211 
info@ishik.edu.iq 
http://www.ishik.edu.iq/ 

BMU Lebanese French University Iraq 
Address: University District,Off 100m Road, 
South of Mosul Road Cross (Nisr Roundabout) 
Tel./Fax: 00 964 66 253 8004 - Mobile: 00 964 
750 441 2721 or 00 964 750 756 5004 
Email: info@lfu-bmu.net  
http://www.lfu-bmu.net/ 

Hayat Private University 
http://www.hpust.com/ 

 

Bayan University 
http://www.bayanu.com/ 

 

 

 

 :قائمة الجامعات في بغداد

 
University of Baghdad 
http://www.uobaghdad.edu.iq/ 

University of Technology 
http://www.uotechnology.edu.iq/ 

Nahrain University 
http://nahrainuniv.edu.iq/ 

 Al-Mustansiriya University 
http://www.uomustansiriyah.edu.iq/ 

 

 

 يرات لتعليم اللغة والتدريب المهنقائمة المؤسسات التي تقدم دو

 

Nishtimani Mn 
Address: Erbil-Alban Street 100m Road 
Phone: 7504630475 

Britannia Education Service 
Address: Erbil, Zaniary Quarter, Hazhar St. 
Phone: 0750 721 1562 

Dilman International  Language 
Institute 
Address: Mantkawa-Behind Khabat 
newspaper, Erbil 
Phone: 7504425010 

Swedish Academy for Training 
Address: Erbil, Rwnaki Quarter 
Phone: 7706674141 

 

OSA Academic for Education & 
Teaching 
Address: Erbil,Karkuk Road,Behide Cihan 
Group 
Phone: 7504514628 

TAN Institute for learning English & IT 
Address: Erbil/100mSt, Oposite Rizgari Hospoital, 
Havalan Area 
Phone: 7503400888 

Advance Training Center 
Address: Basra city center - Jaza'er 
Phone: 7818584388 

ARATC for Training & Development 
Address: Basra city center - Manawi Basha 
Website: www.ARATC.net 

ALOMRAN Training Center 
Adress: Basra city center - Jazae'er 
Phone: 7801163319 

Royal Crown for training 
Address: Basra city center- Manawi -14 Tamouz St. 
Phone: 7509155550 

 

http://www.mhe-krg.org/node/23
http://hmu.edu.iq/
http://www.soran.edu.iq/
http://koya.university/
http://epu.edu.krd/en
http://www.cihanuniversity.edu.iq/cihan/en/#.VdBCTE3ebDc
http://www.cihanuniversity.edu.iq/cihan/en/#.VdBCTE3ebDc
http://www.lfu-bmu.net/
http://www.hpust.com/
http://www.bayanu.com/
http://www.uobaghdad.edu.iq/
http://www.uotechnology.edu.iq/
http://nahrainuniv.edu.iq/
http://www.uomustansiriyah.edu.iq/


 

 .التسهيالت الطبيه ,المستشفيات ...الخ4

 
Azadi Teaching Hospital  
Address:Duhok, Nakhoshkhana Rd 

The Central Medical Service, City of 
Medicine Address: Suliamani city center  and 
Malik Mahmud Street 

 

The Central Medical Service 
ALTA'ALEMY HOSPITAL  
Address: Basra, Brad'ia 

 

ALHABBOUBI Hospital  
Address: Nassrieh, Habboubi 

Zheen International 
Address: Erbil, Koye Rd 

PAR Hospital 
Address: Erbil, 60 Meter Rd.  

CMC Clinical Hospital of ERBIL 
Address: Erbil, Koye Rd.  

Emergency Hospital 
Address: Erbil, 100 meter Rd  

Faruq medical city (private)  
Address: Malik Mahmood road, Sulaimani 
 

Rizgary Teaching Hospital  
Address: Erbil, Koya Rd 
 

The Central Medical Service, City of 
Medicine  
Address: Baghdad, Resafa, Babalmu'adam 

 

Shar hospital (public health)  
Address: Malik mahmood road, Sulaimani 

Emergency Hospital 
Address: Sulaymaniah, Garaky Shekhan 
,Qanat street 

Shorsh hospital 
Address: Garaky Kani Ba, near doctors buildings 

Hiwa hospital 
Address: Malik Mahmood road, Garaky Qrga, 
behind  Gihan motors office  

Vin Private Hospital 
Address: Duhok.Malta close to Binavi gas station 
 

Wan Global Hospital 
Address: Duhok,Gali road, close to Jiyan hotel 

ALMawane’ Hospital 
Address: Basra city center, Ma’akal area 

ALHUSSEIN ALT’ALEME Hospital 
Address: Al Muthana, Samawa 

 

 


