
 

 

 
  0202/0202 قائمة المعارض المحلية للعام

 االردن –عمان 

 مكان المعرض القطاع  تاريخ المعرض اسم المعرض اسم الشركة
 مؤسسة البوابة الذهبية لتنظيم المعارض وخدمات المؤتمرات

Tel:+962 6 565 8501 

Fax:+ 9626 5 658501 

Email:  info@jordanfairs.com    

Website  www.jordanfairs.com   

المعرض الدولي السادس عشر 
والمعدات الكهروميكانيكة لالالت 

والشرق االدنى لتقنيات الطاقة 
   الشمسية

 (JIMEX) 

6-9/4/0202  

 
 

اتداالالت والمع  
 
 

معرض عمان الدولي 
 للسيارات

 المركز االستشاري التقني

Tel:   +962-6 8833355 

Fax:  +962-6 8821135 

Email: info@tc-center.com 

Website: www.tc-center.com 

 معرض السيارات والماتورات
0202 

7-11/4/0202  
 

المركز االردني الدولي  سيارات 
 للمعارض 

 شركة عبر المتوسط لتنظيم المعارض

Tel:+962  6   57 14 311 

Fax:+ 962 6  57 15 311 

Email:Mahmoud@panmeder.com     

Website: www. panmeder.com 

 

01/4/0202- 11 معرض الصناعات الوطنية  

 
 

 معرض شامل
 
 

معرض عمان الدولي 
 للسيارات

 المركز االستشاري التقني

Tel:   +962-6 8833355 

Fax:  +962-6 8821135 

Email: info@tc-center.com 

center.com-www.tcWebsite:  

 معرض الغذاء الدولي
0202/ 4/  17-14 (0202) ايرس   

 
 الصناعات الغذائية 

المركز األردني 
 للمعارض الدولية 

) توسعة مكة مول 
 الشميساني(

Tel:+962
file:///C:/Users/insaf.shuqairat/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QVZFFP46/info@jordanfairs.com
file:///C:/Users/insaf.shuqairat/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QVZFFP46/www.jordanfairs.com
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Tel:+962
http://www.tc-center.com/


 

 الشركة العصرية للمؤتمرات والمعارض

Tel:   +962-6 5550822  

Fax:  +962-6 5550825 

Email: thuraya@ lawrenceconferences.com 

Website: www.lawrenceconferences.com 

النسخة  -معرض الجمعة البيضاء
  9/1/0202-7 الثالثة

 
فندق  -زار اكسبو  معرض شامل 

 جراند حياة عمان 

 شركة المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض 
Tel:  + 962 6 8505855 

Fax: + 962 6 8505851 

Email: info@ipco.jo 

Website: www.ipco.jo 

 معرض الغذاء الدولي
 (Jordan Food ) 12 -14 /6 /0202  

 
المركز الدولي  الصناعات الغذائية

 للمعارض والمؤتمرات

 شركة بيت االردن 

Tel:   +962-6  46 500 70  

Fax: + 962 6 46 500 40 

mobil:  +962 79 64 111 81 

Email: info@bintbladi.com 

www.bintbladi.comWebsite:  

 معرض بنت بالدي 

 
 

04 – 07/6/0202  

 
 

 مركز زارا للمعارض  معرض شامل 

 مؤسسة المتخصص االول

Tel:   +962-6  88  25 028 

mobil:  +962 79 68 93 407   

Email: abd@s1soft.com 

Website: www.s1soft.com 

 

06/6/0202 – 04 المعرض العقاري الدولي  

 
 

 عقارات وانشاءات
 
 
 

 زار اكسبو

     شركة نبض الحياة للدعاية واالعالن 
Tel:  +962 6 55-160-17 

Fax: +962 6 55-160-18 

Email: info@pulsejo.net  

 Website: http://pulsejo.net/ 

 
 الغذاء وتكنولوجيا الغذاءمعرض 

1-4/7/0202  

 
 

 الصناعات الغذائية
معرض عمان الدولي 

 للسيارات

 شركة المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض 
Tel:  + 962 6 8505855 

Fax: + 962 6 8505851 

Email: info@ipco.jo 

www.ipco.joWebsite:  

 معرض " مهرجان صيف عمان "
0202 02 – 09 /8/0202  

 
المركز الدولي  شامل 

 للمعارض والمؤتمرات

http://www.ipco.jo/
http://www.bintbladi.com/
http://www.s1soft.com/
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 الشركة العصرية للمؤتمرات والمعارض

Tel:   +962-6 5550822  

Fax:  +962-6 5550825 

Email: thuraya@ lawrenceconferences.com 

Website: www.lawrenceconferences.com 

الملتقى الدولي السابع للفنادق 
والمطاعم وخدمات الضيافة 
 والصناعات الغذائية " هوريكا "

8 – 12/12/0202  
 

 زارا اكسبو  الصناعات الغذائية 

 نقابة المهندسين الزراعيين
 Tel:  + 962 6  5661320 

          + 962 6 5693632 

Email:  agri@agrieng.org.jo  

www.agrieng.org.joWebsite:  

 رض بترا للثروة الحيوانيةمع
 06-08/1/0201  

 
الزراعي"المنتجات  

 الحيوانية
معرض عمان الدولي 

 للسيارات
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