وزارة الكهرباء
تقنية المعلومات
عناوين البريد االلكتروني لدوائر المقر والمديريات العامة والمواقع التابعة لها
ت

اسم الموقع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

اسم المستخدم

العنوان البريدي

مكتب الوزير

imoe_hq@moelc.gov.iq

مكتب الوزير لتناقل البريد

moe.hq@moelc.gov.iq

مكتب الخبراء الخاص لتناقل البريد

exp.moe@moelc.gov.iq

مكتب وكيل االنتاج الخاص لتناقل البريد

dpty.hq@moelc.gov.iq

مكتب وكيل االنتاج الخاص لتناقل البريد

prod.dpy@moelc.gov.iq

مكتب وكيل االنتاج

32_consultant@moelc.gov.iq

مكتب وكيل المشاريع

deputy.projects@moelc.gov.iq

مكتب وكيل المشاريع الخاص لتناقل البريد

proj.dpy@moelc.gov.iq

مكتب وكيل التوزيع

undsec@moelc.gov.iq

مكتب وكيل التوزيع الخاص لتناقل البريد

dis.dpy@moelc.gov.iq

دائرة انتاج الطاقة  /الخاص لتناقل البريد

prod.hq@moelc.gov.iq
32_spareparts_pro@moelc.gov.iq

12

دائرة انتاج الطاقة  /المواد االحتياطية

13
14
15

مقر الوزارة

دائرة نقل الطاقة

32_trans.counselor@moelc.gov.iq

دائرة نقل الطاقة لتناقل البريد

tran.hq@moelc.gov.iq
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مقر الوزارة
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

دائرة توزيع الطاقة الخاص لتناقل البريد

dis.hq@moelc.gov.iq

دائرة التخطيط والدراسات  /مكتب المدير العام

32_plan.stds.dg@moelc.gov.iq

دائرة التخطيط والدراسات الخاص لتناقل البريد

pln.hq@moelc.gov.iq

دائرة التخطيط والدراسات/قسم النقل

32_plan.trans@moelc.gov.iq

دائرة التخطيط والدراسات/قسم دراسات المنظومة الكهربائية

32_stds.mgr@moelc.gov.iq

دائرة التخطيط والدراسات/شبكات التوزيع

32_plandist@moelc.gov.iq

دائرة االستثمارات والعقود /م.المدير العام

32_contracts1@moelc.gov.iq

دائرة االستثمارات والعقود  /مكتب المدير العام

32_contracts@moelc.gov.iq

دائرة االستثمارات والعقود/الخاص لتناقل البريد

invs.hq@moelc.gov.iq

الدائرة القانونية  /مكتب المدير العام

legal.mgr@moelc.gov.iq

الدائرة القانونية/الخاص لتناقل البريد

leg.hq@moelc.gov.iq

الدائرة القانونية

32_legal.mgr@moelc.gov.iq

الدائرة االدارية /الخاص لتناقل البريد

man.hq@moelc.gov.iq

الدائرة االدارية  /القلم السري

32_admin.dept.mgr@moelc.gov.iq

الدائرة االقتصادية

32_dpt.finincials@moelc.gov.iq

الدائرة االقتصادية /الخاص لتناقل البريد

fin.hq@moelc.gov.iq

مركز الوقود /الخاص لتناقل البريد

fue.hq@moelc.gov.iq

مركز الوقود

fuelcenter@moelc.gov.iq

مركز الوقود

fueldept@moelc.gov.iq
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35
36
37
38
39
40

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

مدير مركز المعلوماتية

infocen@moelc.gov.iq

مركز المعلوماتية/الخاص لتناقل البريد

it.hq@moelc.gov.iq

مركز المعلوماتية /موقع الوزارة الرسمي

infocen1@moelc.gov.iq

مركز المعلوماتية  /تناقل البيانات

infocen4@moelc.gov.iq

مركز المعلوماتية  /خدمة االنترنيت

infocen6@moelc.gov.iq

مركز المعلوماتية  /االحصاء

41
42

مركز الوقود

saaddarmik@moelc.gov.iq

Stat.it@moelc.gov.iq

مركز المعلوماتية  /قسم الجودة

egov@moelc.gov.iq

مقر الوزارة
مركز المعلوماتية  /قسم االنظمة

infocen3@moelc.gov.iq

الرقابة الداخلية

32_internel.audit@moelc.gov.iq

الرقابة الداخلية /الخاص لتناقل البريد

aud.hq@moelc.gov.iq

قسم الجودة المركزي /الخاص لتناقل البريد

qc.hq@moelc.gov.iq

قسم العالقات العامة

32_relat@moelc.gov.iq

قسم العالقات العامة

relations@moelc.gov.iq

قسم العالقات العامة /الخاص لتناقل البريد

rel.hq@moelc.gov.iq

قسم االعالم واالتصال الحكومي /الخاص لتناقل البريد

med.hq@moelc.gov.iq

مكتب شؤون المواطنين

ca_moelc.gov.iq

مكتب شؤون المواطنين /الخاص لتناقل البريد

ca.hq@moelc.gov.iq

قسم التصاريح األمنية /الخاص لتناقل البريد

aut.hq@moelc.gov.iq
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 الخاص لتناقل البريد/مركز شرطة الكهرباء

pol.hq@moelc.gov.iq

54

دائرة التشغيل والتحكم
14_affairs.opc@moelc.gov.iq

المدير العام

14_ops.distn.trans.d@moelc.gov.iq

مكتب المدير العام

ndc.dg@moelc.gov.iq

خاص لتناقل البريد

14_commercial.dept@moelc.gov.iq

القسم التجاري

14_it.dept@moelc.gov.iq

قسم المعلوماتية

14_comp_dept99@moelc.gov.iq

قسم الحاسبة

14_intl.mtrg.dpt.mgr@moelc.gov.iq

مكتب مدير مركز السيطرة الوطني

55
56
57
58
59
60

مقر الدائرة
14_admin.dept.mgr@moelc.gov.iq

الدائرة االدارية

14_ndc.shift.engr@moelc.gov.iq

مهندسين التشغيل

14_ndc.shift.spvsr@moelc.gov.iq

رئيس قسم التشغيل

14_cmms.dpt.mgr@moelc.gov.iq

مدير االتصاالت

14_training.dept.ocd@moelc.gov.iq

قسم التدريب

14_quality.opc@moelc.gov.iq

قسم الجودة

14_media.opc@moelc.gov.iq

قسم العالقات

62
63
64
65
66
67

 الموصل/ مديرية االتصاالت

لم يردنا طلب حول استحداث عناوين بريديه
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61

68
69
70

71
72
73
74
75
76

مركز السيطرة الشمالي
لم يردنا طلب حول استحداث عناوين بريديه
مديرية اتصاالت الجنوب
مركز السيطرة الجنوبي

دائرة التدريب وبحوث الطاقة
77
78

مقر الدائرة

79

خاص لتناقل البريد

ret.dg@moelc.gov.iq

مدير قسم المعلوماتية

70_planning.dept.mgr@moelc.gov.iq

مدير قسم التخطيط

70_it.dpt.mgr.pc.mnt@moelc.gov.iq

المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية  -الوسطى
80
81
82
83

مقر المديرية

84
85
86
87
88

مقر المديريه

geep_info@moelc.gov.iq

خاص لتناقل البريد

prod.dg@moelc.gov.iq

القسم االداري

geep_admin@moelc.gov.iq

القسم المالي

geep_finance@moelc.gov.iq

القسم التجاري

37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq

قسم المعلوماتيه

37_it.dept.mgr@moelc.gov.iq

محطات التوليد

gen_deptthermo@moelc.gov.iq
alqudspp@moelc.gov.iq

محطة كهرباء القدس الغازية
قسم المعلوماتية

alqudsit@moelc.gov.iq
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planningfaraby@moelc.gov.iq

قسم التخطيط

managementfaraby@moelc.gov.iq

قسم االدارة

89

محطة ديزالت الفارابي
financefaraby@moelc.gov.iq

قسم االقتصاية

inspectionfaraby@moelc.gov.iq

قسم الرقابة

duraadmin@moelc.gov.iq

قسم االدارة

91
92
93

alrasheedplant@moelc.gov.iq
محطة الرشيد الغازية
قسم التخطيط

duaraplanning@moelc.gov.iq

90

94
95

duaraic3@moelc.gov.iq

96

محطة كهرباء الدورة الغازية

duradpp@moelc.gov.iq
samarrahps@moelc.gov.iq

97
98

samarrahpstech@moelc.gov.iq

99

samarradps1@moelc.gov.iq
محطة كهرباء ديزالت سامراء
samarradps2@moelc.gov.iq

100
101

samarrads3@moelc.gov.iq

102

samarrads4@moelc.gov.iq

103

26-dg@moelc.gov.iq

104

26-dg.dpty@moelc.gov.iq
محطة كهرباء حمرين الكهرومائية
26-tec.sep.mgr@moelc.gov.iq

105
106

26-plng.dept.mgr@moelc.gov.iq

107
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southbaghdadtwo@moelc.gov.iq
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية
southbaghdadgasstationtwo@moelc.gov.iq

108
109

ops.dept.mgr@moelc.gov.iq

مدير المحطة

whse.dept.mgr@moelc.gov.iq

مسؤول قسم المخازن

tajistore@moelc.gov.iq

قسم المخازن

110
111

محطة كهرباء التاجي
powertaji@moelc.gov.iq

112
113

tajioffice@moelc.gov.iq

قسم االدارة

tajiaccount@moelc.gov.iq

قسم الحسابات

لم يردنا طلب حول استحداث عناوين بريديه

114
115

محطة كهرباء جنوب بغداد الحرارية

116
117

مدير المحطة

Alsader_manager@moelc.gov.iq

118

محطة كهرباء الصدر

Alsader_ gasstation@moelc.gov.iq
قسم التخطيط

Alsader _planning@moelc.gov.iq

120

ديزالت الجادرية

jadplant@moelc.gov.iq
مكتب المدير

Wassit.manageroffice@moelc.gov.iq

محطة واسط الحرارية
قسم الحاسبة

Operation_wasit@moelc.gov.iq

قسم التشغيل

 الفرات األوسط- المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية
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121
122

wasitstation@moelc.gov.iq
Wasit_pc@moelc.gov.iq

119

123
124
125

 الفرات األوسط- المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية
34_DG@moelc.gov.iq

المدير العام

34_gdepeufrat@moelc.gov.iq

مكتب المدير العام

mf.prod.dg@moelc.gov.iq

خاص لتناقل البريد

34_planning@moelc.gov.iq

قسم التخطيط

34_commercialdept@moelc.gov.iq

قسم التجاري

34_it.dept.mgr@moelc.gov.iq

قسم المعلوماتيه

34_controlhilla@moelc.gov.iq

مركز السيطرة

34_fueldept@moelc.gov.iq

قسم الوقود

34_training@moelc.gov.iq

التدريب

34_treatment@moelc.gov.iq

المعالجة

34_iso.dept.mgr@moelc.gov.iq

مسؤول قسم الجودة

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

مقر المديرية
34_legal.dept@moelc.gov.iq

قسم القانونية

34_managdept@moelc.gov.iq

قسم االدارة

34_thermal.dept.mgr@moelc.gov.iq

مسؤول قسم الحرارية

34_hillagt2@moelc.gov.iq

حلة الغازية الثانية

34_karbalagas@moelc.gov.iq

كربالء الغازية

34_karbalagasplanning@moelc.gov.iq

تخطيط كربالء الغازية

mussiab.iqp3@moelc.gov.iq

المسيب
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136
137
138
139
140
141
142
143

pomoedew@moelc.gov.iq

144
145
146
147
148

الخيرات

alkhairatstation@moelc.gov.iq

الحيدرية

haidaria@moelc.gov.iq

ديزالت الديوانية الشرقية

d.p.p.eastdiwaniyah@moelc.gov.iq
44_plant.mgr@moelc.gov.iq

محطة المسيب الغازية

خاص لتناقل البريد

149
150

محطة كهرباء الحلة الغازية

151
152

محطة كهرباءالمسيب الغازية

153
154

لم يردنا طلب حول استحداث عناوين بريديه
محطة كهرباءالمسيب الحرارية

155
156

محطة كهرباء النجف الغازية

157

المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية  -الشمال
158

العنوان الرسمي لتناقل البريد

nor.prod.dg@moelc.gov.iq

مقر المديرية

159
160

محطة كهرباء الموصل الشرقية
الغازية
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لم يردنا طلب حول استحداث عناوين بريديه

محطة كهرباء الموصل الشرقية
الغازية
161
162
163

لم يردنا طلب حول استحداث عناوين بريديه

محطة كهرباء الموصل الغازية

164
165

محطة كهرباء الموصل الكهرومائية

166

المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية  -صالح الدين
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

مقر المديرية

المدير العام

73_general@moelc.gov.iq

معاون المدير العام

73_associate@moelc.gov.iq

خاص لتناقل البريد

sal.prod.dg@moelc.gov.iq

مسؤول قسم السالمة

73_safety@moelc.gov.iq

مسؤول قسم المخازن

73_Whse@moelc.gov.iq

قسم المعلوماتية

73_IT@moelc.gov.iq

قسم التجارية

73_Tijariya@moelc.gov.iq

قسم المالية

73_fin@moelc.gov.iq

قسم القانونية

73_legal@moelc.gov.iq

قسم الوقود

73_fual@moelc.gov.iq

قسم الجودة

73_Quality@moelc.gov.iq
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مقر المديرية
73_Training@moelc.gov.iq

قسم التدريب والتطوير

73_media@moelc.gov.iq

قسم االعالم والعالقات

73_treat@moelc.gov.iq

قسم المعالجات البيئية

73_Engin.test@moelc.gov.iq

قسم الفحص الهندسي

73_tech.backing@moelc.gov.iq

قسم االسناد الفني

73_internalcontrol@moelc.gov.iq

قسم الرقابة الداخلية

73_gaspower@moelc.gov.iq

قسم الغازيات

73_thermals@moelc.gov.iq

قسم البخاريات

73_planningsd@moelc.gov.iq

قسم التخطيط والمتابعة

73_Admin@moelc.gov.iq

الدائرة االدارية

10_Plant@moelc.gov.iq

مدير المحطة

10_plant2@moelc.gov.iq

وكيل مدير المحطة

10_Elect@moelc.gov.iq

مسؤول قسم الكهرباء

10_Fuel.oil@moelc.gov.iq

مسؤول قسم الوقود

10_control@moelc.gov.iq

مسؤول قسم السيطرة

10_Mech@moelc.gov.iq

مسؤول قسم الميكانيك

10_OPS@moelc.gov.iq

مسؤول قسم التشغيل

10_Planning@moelc.gov.iq

مسؤول قسم التخطيط

10_Admin@moelc.gov.iq

مسؤول قسم االدارية
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178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

محطة كهرباء بيجي الحرارية

196

محطة كهرباء بيجي الحرارية
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

مسؤول قسم السالمة

10_safety@moelc.gov.iq

مسؤول قسم المالية

10_fin@moelc.gov.iq

مسؤول الرقابة الداخلية

10_internalcontrol@moelc.gov.iq

مسؤول قسم الخدمات الفنية

10_Tech.serv@moelc.gov.iq

مسؤول قسم المخازن

10_Whse@moelc.gov.iq

مسؤول الفني

10_tech@moelc.gov.iq

قسم االعالم

10_media@moelc.gov.iq

محطة بيجي المتنقلة

10_baiji.mobile@moelc.gov.iq

مدير المحطة

17_Plant@moelc.gov.iq

معاون مدير المحطة

17_Plant.deputy@moelc.gov.iq

مسؤول قسم الكهرباء

17_Elect@moelc.gov.iq

مسؤول قسم الوحدات الغازية

17_Gas@moelc.gov.iq

مسؤول قسم السيطرة

17_control@moelc.gov.iq

مسؤول قسم الميكانيك

17_Mech@moelc.gov.iq

مسؤول قسم التشغيل

17_OPS@moelc.gov.iq

مسؤول قسم التخطيط

17_Planning@moelc.gov.iq

محطة كهرباء الدبس الغازية
مسؤول قسم االدارية

17_Admin@moelc.gov.iq

مدير قسم المخازن

17_Whse@moelc.gov.iq

قسم القانونية

17_legal@moelc.gov.iq
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17_media@moelc.gov.iq

قسم االعالم

17_tech.backing@moelc.gov.iq

قسم االسناد الفني

17_Quality@moelc.gov.iq

قسم الجودة

17_safety@moelc.gov.iq

قسم السالمة

216
217
218
219

17_dibis@moelc.gov.iq

220

43_Plant@moelc.gov.iq

مدير المحطة

43_plant2@moelc.gov.iq

معاون مدير المحطة

43_Elect@moelc.gov.iq

مسؤول قسم الكهرباء

43_control@moelc.gov.iq

مسؤول قسم السيطرة

43_IT@moelc.gov.iq

مسؤول قسم المعلوماتية

43_Mech@moelc.gov.iq

مسؤول قسم الميكانيك

43_OPS2@moelc.gov.iq

مسؤول قسم التشغيل الجديد

43_OPS1@moelc.gov.iq

مسؤول قسم التشغيل القديم

43_Planning@moelc.gov.iq

مسؤول قسم التخطيط

43_Whse@moelc.gov.iq

مسؤول قسم المخازن

43_Admin@moelc.gov.iq

مسؤول قسم االدارية

43_legal@moelc.gov.iq

قسم القانونية

43_safety@moelc.gov.iq

قسم السالمة

43_Quality@moelc.gov.iq

قسم الجودة
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221
222
223
224
225
226
227
228

محطة كهرباء مال عبدهللا الغازية

229
230
231
232
233
234

43_treatment@moelc.gov.iq

قسم المعالجة البيئية

43_tech.backing@moelc.gov.iq

قسم االسناد الفني

43_media@moelc.gov.iq

قسم االعالم

61_DG.Deputy@moelc.gov.iq

معاون المدير العام

61_Tech@moelc.gov.iq

وكيل معاون المدير العام

61_Admin@moelc.gov.iq

مسؤول قسم االدارية

61_Planning@moelc.gov.iq

مسؤول قسم التخطيط

61_prcrmntgr@moelc.gov.iq

مسؤول قسم التجارية

61_safety@moelc.gov.iq

مسؤول قسم السالمة

61_fin@moelc.gov.iq

مسؤول المالية

235
236
237
238
239
240
241
242
243

مكتب كركوك
61_Tech@moelc.gov.iq

مسؤول االسناد الفني

61_GPS@moelc.gov.iq

مسؤول قسم المحطات الغازية

61_internalcontrol@moelc.gov.iq

مسؤول الرقابة الداخلية

61_IT@moelc.gov.iq

مسؤول المعلوماتية

61_Training@moelc.gov.iq

مسؤول قسم التدريب

61_legal@moelc.gov.iq

قسم القانونية

61_media@moelc.gov.iq

قسم االعالم

69_Plant@moelc.gov.iq

مدير المحطة

69_plant2@moelc.gov.iq

معاون مدير المحطة
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244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

69_Elect@moelc.gov.iq

مسؤول قسم الكهرباء

69_control@moelc.gov.iq

مسؤول قسم السيطرة

69_Mech@moelc.gov.iq

مسؤول قسم الميكانيك

69_fin@moelc.gov.iq

مسؤول القسم المالي

69_internalcontrol@moelc.gov.iq

مسؤول الرقابة الداخلية

69_OPS@moelc.gov.iq

مسؤول قسم التشغيل

69_Planning@moelc.gov.iq

مسؤول قسم التخطيط

69_Admin@moelc.gov.iq

مسؤول قسم االدارية

69_Tech.serv@moelc.gov.iq

مسؤول قسم الخدمات الفنية

69_Whse@moelc.gov.iq

مسؤول قسم المخازن

69_legal@moelc.gov.iq

قسم القانونية

69_tech.backing@moelc.gov.iq

قسم االسناد الفني

69_media@moelc.gov.iq

قسم االعالم

69_Quality@moelc.gov.iq

قسم الجودة

69_safety@moelc.gov.iq

قسم السالمة

8_Plant@moelc.gov.iq

مدير المحطة

8_fin@moelc.gov.iq

مسؤول قسم المالية

8_fuel.oil@moelc.gov.iq

مسؤول قسم الوقود

8_control@moelc.gov.iq

مسؤول قسم السيطرة
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254
255
256
257
258
259

محطة كهرباء تازة الغازية

260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

273
274
275
276

مسؤول قسم الميكانيك

8_Mech@moelc.gov.iq

مسؤول قسم التشغيل

8_OPS@moelc.gov.iq

مسؤول قسم التخطيط

8_Planning@moelc.gov.iq

مسؤول قسم االدارية

8_Admin@moelc.gov.iq

محطة كهرباء بيجي الغازية

277
278
279
280
281
282
283
284

مسؤول قسم الكهرباء

8_Elect@moelc.gov.iq

مسؤول قسم السالمة

8_safety@moelc.gov.iq

مسؤول الرقابة الداخلية

8_internalcontrol@moelc.gov.iq

مسؤول قسم المخازن

8_Whse@moelc.gov.iq

مسؤول قسم الخدمات الفنية

8_Tech.serv@moelc.gov.iq

مهندس التورباين

8_turbin.unit@moelc.gov.iq

قسم االعالم

8_media@moelc.gov.iq

بيجي المتنقلة

8_baiji.mobile@moelc.gov.iq

المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية  -الناصرية
285
286

مقر المديرية

287
288
289

مدير العام

52_dg@moelc.gov.iq

خاص لتناقل البريد

nas.prod.dg@moelc.gov.iq

قسم المعلوماتية

52_it.dept.mgr@moelc.gov.iq

محطة كهرباء الناصرية الغازية
لم يردنا طلب حول استحداث عناوين بريديه
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لم يردنا طلب حول استحداث عناوين بريديه
290

محطة كهرباء الناصرية الحرارية

291

المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية  -الجنوبية
292
293

خاص لتناقل البريد

bas.prod.dg@moelc.gov.iq

مقر المديرية

294
295
296

مسؤول فسم المعلوماتية

12_it.dept.mgr@moelc.gov.iq

قسم المعلوماتية

12_it.@moelc.gov.iq

قسم االدارية

12_admin.dept.mgr@moelc.gov.iq

محطة كهرباء بزركان الغازية

297
298

محطة كهرباء الهارثة الحرارية

299
300

محطة كهرباء خور الزبير الغازية

لم يردنا طلب حول استحداث عناوين بريديه

301
302

محطة كهرباء النجيبية الحرارية

303
304

محطة كهرباء الشعيبة الغازية

305

المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية -الوسطى
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المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية -الوسطى
306
307

مقر المديرية

308

المدير العام

38_dg@moelc.gov.iq

خاص لتناقل البريد

mid.tran.dg@moelc.gov.iq

قسم المعلوماتية

38_it@moelc.gov.iq
wasit.en@moelc.gov.iq

309
310
311

شبكه واسط

قسم التخطيط

wasit.pl@moelc.gov.iq

قسم االدارة

wasit.ma@moelc.gov.iq
wasit.li@moelc.gov.iq

312

قسم التشغيل

313
314

firstmiddle.2014@moelc.gov.iq
الشبكه االولى
قسم االعالم

315
316
317
318
319

wasit.op@moelc.gov.iq

firstmiddle_media@moelc.gov.iq

الشبكه الثانيه

second_net_transmission@moelc.gov.iq

ديزالت الشهيد عبد العباس هاشم

alhuriadp62mw@moelc.gov.iq

ديزالت الكاظمية

kad_app@moelc.gov.iq

علي السبع

nbdps@moelc.gov.iq

المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية -الفرات االوسط
320
321

المدير العام

35_dg@moelc.gov.iq

خاص لتناقل البريد

mf.tran.dg@moelc.gov.iq
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مقر المديرية

322
323
324

مقر المديرية

325
326
327
328

مسؤول قسم التجارية

35_commercial.dept.m@moelc.gov.iq

مسؤول قسم المعلوماتية

35_it.dept.mgr@moelc.gov.iq

قسم معدات االنترنت

35_eqpt.dept.mgr@moelc.gov.iq

محطة نقل كهرباء بابل

35_babiltrans@moelc.gov.iq

محطة نقل كهرباء الديوانية

35_diwaniatrans@moelc.gov.iq

محطة نقل كهرباء كربالء

35_karbalatrans@moelc.gov.iq

محطة نقل كهرباء النجف

35_najaftrans@moelc.gov.iq

المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية -الشمال
329
330
331

مقر المديرية

332
333

مكتب المدير العام

68_office.mgr@moelc.gov.iq

خاص لتناقل البريد

nor.tran.dg@moelc.gov.iq

قسم الشؤون التجارية

68_north.trad@moelc.gov.iq

مركز المعلوماتية

68_admin.mgr@moelc.gov.iq

قسم التخطيط

68_north.plan@moelc.gov.iq

المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية -الفرات االعلى
334
335

خاص لتناقل البريد

up.tran.dg@moelc.gov.iq

مقر المديرية
االدارية

59_admin.dept.mgr@moelc.gov.iq

المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية -الجنوب
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المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية -الجنوب
336

خاص لتناقل البريد

so.tran.dg@moelc.gov.iq

مقر المديرية

337

المديرية العامة لتوزيع كهرباء  -الرصافة
338
339
340

المدير العام

3_dg@moelc.gov.iq

خاص لتناقل البريد

ras.dis.dg@moelc.gov.iq
3_rusafa.electricity@moelc.gov.iq

مقر المديرية
االعالم

341

3_media_rusafa@moelc.gov.iq

342
343
344

لم يردنا طلب حول استحداث عناوين بريديه

مركز الحاسبة

المديرية العامة لتوزيع كهرباء  -الكرخ
345
346
347
348
349

المدير العام

2_dg@moelc.gov.iq

المدير العام

pmp@moelc.gov.iq

المدير العام

ghalib@moelc.gov.iq

وكيل المدير العام

2_dg.deputy@moelc.gov.iq

مكتب المدير العام

alkarkh_office@moelc.gov.iq
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مقر المديرية

2_admin.dept.mgr@moelc.gov.iq

مسؤول قسم االدارية

2_fin.dept.mgr@moelc.gov.iq

مدير قسم المالية

kar.dis.dg@moelc.gov.iq

خاص لتناقل البريد

alkarkh_tgare@moelc.gov.iq

مديرية الشؤون التجارية

alkarkh_raqaba@moelc.gov.iq

الرقابة المالية

dcd_karkh@moelc.gov.iq

قسم شكاوي الكرخ

2_info_karkh@moelc.gov.iq

قسم المعلوماتية

it.karkh@moelc.gov.iq

قسم المعلوماتية

comm_karhk@moelc.gov.iq

قسم االتصاالت

3_media_rusafa@moelc.gov.iq

االعالم

350
351

مقر المديرية

352
353
354
355
356
357
358
359

 الوسط- المديرية العامة لتوزيع كهرباء
med.dgo@moelc.gov.iq

المدير العام

ibrahem-alubaidy@moelc.gov.iq

المدير العام

mid.dis.dg@moelc.gov.iq

خاص لتناقل البريد

talal-alanni@moelc.gov.iq

مسوول قسم المعلوماتية واالتصاالت

med.info@moelc.gov.iq

قسم المعلوماتيه

med.diesel@moelc.gov.iq

قسم الديزل والساندة

med.trade@moelc.gov.iq

قسم التجارية
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360
361
362
363
364
365
366

mmed.com@moelc.gov.iq

قسم السيطرة واالتصاالت

med.pln@moelc.gov.iq

قسم التخطيط

med.lighting@moelc.gov.iq

قسم االنارة

med.training@moelc.gov.iq

قسم التدريب

med.quality@moelc.gov.iq

قسم الجودة

med.proj@moelc.gov.iq

قسم التنفيذ

med.tech@moelc.gov.iq

قسم الشؤون الفنية

med.admin@moelc.gov.iq

قسم االداريه

med.media@moelc.gov.iq

قسم االعالم

med.cc@moelc.gov.iq

قسم مركز السيطرة

medp.f@moelc.gov.iq

قسم تحسين معامل القدره

med.ccc@moelc.gov.iq

قسم الشكاوي

med.fin@moelc.gov.iq

قسم المالية

med.legal@moelc.gov.iq

قسم القانونية

Med.trans@moelc.gov.iq

قسم النقليات

med.waset@moelc.gov.iq

فرع الواسط

med.diala@moelc.gov.iq

فرع ديالى

med.furat@moelc.gov.iq

فرع الفرات االعلى

med.anbar@moelc.gov.iq

فرع االنبار

Page 22

367
368
369
370
371
372
373
374

مقر المديرية

375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385

med.fallujah@moelc.gov.iq

فرع الفلوجة

Med.Dcc@moelc.gov.iq

مركز سيطرة الوسط

Dcc.waset@moelc.gov.iq

مركز سيطرة واسط

Dcc.diala@moelc.gov.iq

مركز سيطرة ديالى

Dcc.anbar@moelc.gov.iq

مركز سيطرة األنبار

386
387
388
389
390

 الفرات االوسط- المديرية العامة لتوزيع كهرباء
خاص لتناقل البريد

mf.dis.dg@moelc.gov.iq

391

33_mfuratd1@moelc.gov.iq

392

قسم المعلوماتية

33_mfuratd2@moelc.gov.iq

المقر

33_mfuratd3@moelc.gov.iq

393
394

mphuratdist@moelc.gov.iq

395

29_karbala_d2@moelc.gov.iq

396

قسم المعلوماتية

29_karbala_d3@moelc.gov.iq

مديرية توزيع كربالء

29_karbala_d1@moelc.gov.iq

397
398

47_najaf_d1@moelc.gov.iq

399

قسم المعلوماتية

47_najaf_d2@moelc.gov.iq

مديرية توزيع النجف

47_najaf_d3@moelc.gov.iq

400
401

5_babil_d1@moelc.gov.iq

402

قسم المعلوماتية
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مديرية توزيع بابل

403

مديرية توزيع بابل

قسم المعلوماتية

5_babil_d2@moelc.gov.iq
5_babil_d3@moelc.gov.iq

404

19_diwania_d1@moelc.gov.iq

405
406

الديوانية

قسم المعلوماتية

19_diwania_d2@moelc.gov.iq
19_diwania_d3@moelc.gov.iq

407

المديرية العامة لتوزيع كهرباء  -الشمال
408

خاص لتناقل البريد

nor.dis.dg@moelc.gov.iq

مقر المديرية

409
410

توزيع كهرباء كركوك

411
412

توزيع كهرباء نينوى
لم يردنا طلب حول استحداث عناوين بريديه

413
414
415

توزيع صالح الدين

416
417

المديرية العامة لتوزيع كهرباء  -الجنوب
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418
419

421

425
426

مسؤول قسم المعلوماتية

65_it.dept.mgr@moelc.gov.iq

قسم المعلوماتية

it.dept@moelc.gov.iq

جنوب البصرة

sed_basra@moelc.gov.iq

مديرية توزيع كهرباء البصرة
شمال البصرة

423
424

قسم االدارة

mang_office@moelc.gov.iq

مقر المديرية

420

422

خاص لتناقل البريد

so.dis.dg@moelc.gov.iq

northbasrah@moelc.gov.iq

مديرية توزيع ميسان

missan_eledis@moelc.gov.iq

مديرية توزيع المثنى
elect_thqar@moelc.gov.iq
مديرية توزيع ذي قار
شمال ذي قار

427

norththqar@moelc.gov.iq

المديرية العامة لتوزيع كهرباء  -مدينة الصدر
428

خاص لتناقل البريد

sdr.dis.dg@moelc.gov.iq

مقر المديرية
dist_alsadder@moelc.gov.iq

429

المديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية
430
431
432

المدير العام

71_dg@moelc.gov.iq

خاص لتناقل البريد

prj.tran.dg@moelc.gov.iq

قسم التخطيط

71_planning.dept.mgr@moelc.gov.iq

مقر المديرية
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 القلم السري/ قسم االدارية

71_admin.dept.mgr@moelc.gov.iq

مقر المديرية
71_training.dept.mgr@moelc.gov.iq

قسم التدريب

71_commercial.dept.m@moelc.gov.iq

قسم التجاريه

71_etp.dg@moelc.gov.iq

433
434
435
436

مسؤول قسم االتصاالت

71_comms.dept.mgr@moelc.gov.iq

437

المديرية العامة لمشاريع انتاج الطاقة الكهربائية
23_assistant.tech@moelc.gov.iq

معاون مدير الفني

23_assistant.admin@moelc.gov.iq

معاون المدير العام االداري والمالي

prj.prod.dg@moelc.gov.iq

خاص لتناقل البريد

23_logistical.dept@moelc.gov.iq

قسم الدعم اللوجستي لالستثمار

23_quality.dept@moelc.gov.iq

قسم الجوده والتطوير المؤسسي

23_designs.dept@moelc.gov.iq

قسم التصاميم والمواصفات

23_engineering.dept@moelc.gov.iq

قسم الشؤن الهندسه والفنيه

23_planning.dept@moelc.gov.iq

قسم التخطيط والمتابعه

23_training.dept@moelc.gov.iq

قسم التدريب والتطوير

23_internal.control@moelc.gov.iq

قسم الرقابه الداخيه

23_finance.dept@moelc.gov.iq

قسم الشؤن الماليه

23_legal.dept@moelc.gov.iq

قسم الشؤن القانونيه
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438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449

23_admin.dept@moelc.gov.iq

قسم الشون االداريه

23_media.dept@moelc.gov.iq

قسم العالقات واالعالم

23_stores@moelc.gov.iq

قسم المخازن

23_service.dept@moelc.gov.iq

قسم الخدمات

23_medical.care.dept@moelc.gov.iq

قسم الطبابه

23_wassit.proj.ph1@moelc.gov.iq

PHASE1 مشروع محطه كهرباء واسط

23_wassit.proj.ph2@moelc.gov.iq

phase2 مشروع محطه كهرباء واسط

23_residential.com.proj@moelc.gov.iq

مشروع المجمع السكني في الزبيديه

23_salhaldeen.proj@moelc.gov.iq

مشروع محطه كهرباء صالح الدين

23_north.project@moelc.gov.iq

مشروع محطة كهرباء الشمال الحراريه

23_anbar_project@moelc.gov.iq

مشروع محطة كهرباء االنبار

23_yossifyia.project@moelc.gov.iq

مشروع محطة كهرباء اليوسفيه

23_abdulabbas.proj@moelc.gov.iq

مشروع محطة كهرباء ديزالت عبد العباس

23_alrasheed.gas.proj@moelc.gov.iq

مشروع محطة كهرباء الرشيد الغازيه

23_south.baghdad.proj

مشروع محطة كهرباء جنوب بغداد الغازيه

23_moe.proj@moelc.gov.iq

مشروع بنايه الوزاره

23_najaf.gas.proj@moelc.gov.iq

مشروع محطه كهرباء النجف الغازيه

23_musayyib.gas.proj@moelc.gov.iq

مشروع محطة كهرباء المسيب الغازيه

23_mukhliskafi.proj@moelc.gov.iq

مشروع ديزالت مخلص كافي
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450
451
452
453

مقر المديرية

454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468

469
470

مشروع المحطه الكهرومائيه على سد العظيم

23_hydroelectric.proj@moelc.gov.iq

مشروع ساحات الخزن في خور الزبير

23_khoralzubair.storage.proj@moelc.gov.iq

المديرية العامة للصيانة والورش الهندسية
471
472
473
474

مقر المديرية

475
476
477

المقر

Rh_it@moelc.gov.iq

خاص لتناقل البريد

wm.dg@moelc.gov.iq

قسم الشؤون التجارية

Rh_trad@moelc.gov.iq

قسم الفحص الهندسي

Rh_iso@moelc.gov.iq

معمل تصنيع معدات المراجل

Rh_marajel@moelc.gov.iq

معمل تصليح وحدات التوليد

Rh_tawleed@moelc.gov.iq

معمل تصليح الوحدات الساندة

Rh_saneda@moelc.gov.iq

المديرية العامة لمشاريع انتاج المحطات الغازية
خاص لتناقل البريد
478

prj.gas.dg@moelc.gov.iq

مقر المديرية
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