
 فتح فروع الصدار البطاقة الذكية للمشمولين الجدد بالحماية االجتماعية.

زيدان خلف عبيد عن فتح فروع جديدة عن اصدار البطاقة الذكية للمشمولين  جتماعيةالاعلن مدير عام دائرة الحماية ا

الى عدم مراجعة  عاناتالالجدد بالحماية االجتماعية في بغداد والمحافظات. ودعا عبيد جميع المتقدمين الجدد المشمولين با

ار البطاقة الذكية واستالمها لغرض لتحديد يوم ومكان المراجعة الصد موبايلاقسام الدائرة وانتظار رسالة على اجهاز ل

 وحسب مراكز اصدار البطاقة الذكية : عانةالتسهيل عملية تسلم ا

 اصدار البطاقة الذكية / الرصافة منافذ

 االصدار العنوان مركز

 رافدين الفردوس ساحة الفردوس / الكرادة 1

 رافدين فرع المشتل المشتل / قرب كراج بعقوبة 2

 اليمان الزعفرانية / قرب جسر ديالىرافدين فرع حذيفة بن  3

 الزعفرانية / منفذ الرحمة مقابل مصرف الرشيد 4

 المشتل / حي المعلمين مقابل محطة غسل المعلمين 5

 مركز تدريب مهني الرشاد الرشاد 6

 مجلس بلدي المحمودية المحمودية 7

 

 اصدار البطاقة الذكية / الكرخ منافذ

 ان وعنوان العملاالسماء اسم المجلس البلدي مك ت

 بلدي الكاظمية الكاظمية / شارع المحيط مجلس

 الزهراء الكاظمية / ساحة الزهراء / الشوصة مصرف

 بلدي الحرية الحرية/ مدخل دور نواب الضباط مجلس

 الحرية/ مدخلدورنوابالضباط مجلسبلديالحرية

 الشعلة / قرب المسبح الشعلة

 الشعلة / قرب المسبح الشعلة

 طارمية / مركز القضاءال الطارمية

 التاجي مقابل المركز الصحي التاجي

 بلدي التاجي التاجي مقابل المركز الصحي مجلس

 الرشيد الدورة قرب الجسر السريع قاطع

 الرشيد الدورة /قرب الجسر السريع قاطع

 بلدي الصالحية قرب السفارة االيرانية مجلس

 المنصور المنصور/مقابل الخاصكي مصرف

 المنصور المنصور/مقابل مطعم عارفبلدي  مجلس

 االميرات المنصور مقابل الخاصكي مكتب

 الرحاب ابي غريب مكتب



 84بلدي حي العامل حي العامل/قرب سوق  مجلس

 الرافعي/العامرية العامرية مصرف

 

 /الصدر منافذاصدارالبطاقةالذكية

 المنفذ المكان ت

 الوزيرية قرب ساحة الموال 1

 مصرف الرافدين شارع فلسطين / قرب النادي التركماني 2

 فرع االندلس م. الصدر /الكيارة 3

 فرع باب المعظم باب المعظم /قرب مستشفى مدينة الطب 4

 االعظمية الرافدين /قرب االمام ابو حنيفة 5

 القاهرة قرب جوازات القاهرة 6

 مكتب احمد اسيا الحسينية/ قرب مرطبات العذراء 7

 / قرب مصرف الرافدين / فرع االندلس 63ب رياض نوري م.الصدر/الكيارة/قطاع مكت 8

 الشعب 9

 / مقابل مصرف الحبيبية 19مكتب الفرج م.الصدر/ الداخل / قطاع  10

 /مقاب لمصرف اشبيلية 19مكتب الفرج م.الصدر/ الداخل /قطاع  11


