مديرية توزيع كهرباء الكرخ الشمالي
مدير مديرية توزيع كهرباء الكرخ الشمالي  :المهندس عبدالستار هادي نجم

ت
0
1
0
0
6
7
9
9
01

00
01

اسم القطاع

رقم الهاتف

عنوان القطاع

السالم

19909071090

الطوبجي

صيانة الكرامة
الشعلة
الحرية
صيانة الدولعي

19911709079
19717100669
199110991691
19717100669

صيانة الحرية االولى

19910097077

الغزالية
الكفاءات
الطارمية

19910799997
19910697091
19701009100

العالوي
منطقة الرحمانية
مدينة الحرية
منطقة الدولعي
مجاور محطة الحرية
الصغيرة
منطقة الغزالية
منطقة الغزالية
مقابل القائممقامية

صيانة شاطئ الطارمية

19717100690

ناحية الطارمية

صيانة العبايجي

19717100690

منطقة العبايجي

المشاهدة

197100967907

منطقة المشاهدة

00
نصر

19917611097

مجاور محطة نصر
00/00

19910910970

المحالت التابعة لكل قطاع
-111-111-107-107-100-101--101-117-117-110-110-110
-709-709-706-710-001-001-710-117-017-010-117-110
 17-716-710-710نيسان
001-001-017
070-071-067-061-007-007-001-071-067-060-061-001
017-017-011-011
007-007-000-001-001
010- 007- 007
790-776-790-790-779
770-776-769-766-760-760-709
قرية الفارس/االزري/حي الشعراء/حي الشهداء/المصلحية/الشيخ حمد/منطقة
البغدادي/الزملة /العبايجي/قرية تل طاسة/قرية البوركيبة/قرية الزور/عمارات
الزيتون/الحياليين/حصيوة/قرية علي الكرموش/منطقة السلمان/حي الضباط/شارع
التدبير/قرية الطابي/البحجازي/قرية البخليوي/الطرابلة/قرية الخضراء/الفاروق/قرية
الشيخ حمد/قرية البوعصفور/قرية محمد الحجي/منطقة السلمان/منطقة
الفارس/حصيوة/حي الحكم المحلي/مركز القضاء /الطوابقة
العبايجي
الخان القديم/قرية محمد محمود حسين/قرية عباس محمد/قرية عالء صباح/قرية
مشعان شديد/قرية سعدون غيصان/قريةهاشم درب جرو/قرية جمعة الياسين/قرية
داوود الحسن/قرية ظاهرعبد حمود/قرية مؤيدابراهيم/قرية حليفينج/قرية زامل
حمود/الروادقرية  61دار 06/مسعودقرية حاتم المطلك/قرية مصطفى طه محمد/قرية
خميس خليفة/قرية صبحي الحمزة/قرية المنابيبن/قرية رائد سعيد جاسم/قرية علي
النايف/ابو سريول/قرية اسماعيل/منطقة نديم/قرية محمود سلمان طواطة/منطقة
الثائر/قرية ابو عطية9/حمامات/قرية البسيد/قرية جارهللا احمد/قرية وجامع ابو شعبان
الثوري/قرية حسام توفيق/النباعي 00/ضابات/قرية عبدهللا جواد/ابو ركيبة/قرية
الضباعي/قرية تايه عداي سلمان/قرية  9مجمان/قرية مزهروطني/قرية ستة قرب
شارع االنشراح/الحالبسة/الزوية/العزة /الخان القديم /الحماميات 00/اياد
اليساري/قرية البندي
قرية ابو صباح/منطقة 01ضباعي/طريق الالين/منطقة ابو زيد/جرف الملح/قرية
العناز/قرية الشيخ عامر/قرية الصالحين/قرية خلف علي الجميل/منطقة
الحماميات/الزوابعة/قرية ناجي الرحال/مقاطعة /06هور رجب/قرية جدعان
الحماد/الرعود/منطقة شيخ عواد

مديرية توزيع كهرباء الكرخ الجنوبي
مدير مديرية توزيع كهرباء الكرخ الجنوبي :المهندس ناصر دحام

ت
0
1
0
0
6

19710700101

اسم القطاع

رقم الهاتف

العامل

10012440770

الجهاد

10717009972

البياع

19910007010

صيانة الرسالة

10910047021

السيدية

10710740079

حي الرسالة
منطقة السيدية مقابل
محطة اسكان الخر
 00/00/001كي في

19911901970

الدورة  /حي الميكانيك
ابو دشير

 717 -771-767-767-760-761-761-707-عمارت الصحة

الدورة /حي الميكانيك
حي االعالم مجاور محطة
السيدية 00/00

-771-717-707-707-700-701عرب جبور-البوعيثة-قرية منفي

7

الدورة الشمالي

9
9
01

الدورة الجنوبي

10714077274

الميكانيك

10710217247

االعالم

10710971717

عنوان القطاع

المحالت التابعة لكل قطاع

حي العامل مقابل محطة
الجزائر 00/00/001
كي في
حي الجهاد مجاور محطة
الجهاد
البياع  /شارع 11

-790-779-779-776-769-706-700-700-719-719-716-710-710
--770-799-796-790الحي الصناعي-حي السالم-مدينة الذرى

00
00
06

--709-709-709مجمع الكويتي-مجمع االنهار-مجمع وزارة االسكان
770-770-766-760-760
(706-706-719-716-710--710ز-0ز -)91مجمع -7مجمع -9مجمع-6مجمع
النخيل
707-701-701-707-717-710-711-711-701-701-717-717-710

706-700-709-700-709-709-719-700من ز 91فمافوق

الرضوانية

10901072192

الرضوانية

قرية جياد فنجان/قرية الحمدانية/قرية ورة/قرية كردي مطلك/قرية نجدم الدليمي/قرية محمد
الحسن/المكاسب قرية نجم السهيل/قرية الفيحان/قرية حمادي/قرية الشعار/قرية الخوالد/قرية
المكاسب/قرية خضير زناد/قرية العلوية/قرية حجي وليد/قرية حجي هاني/قرية الزاير/قرية
فالح الكرطاني/قرية ابو سمك/مقاطعة /00قرية االكروشين/قرية السالم المركز الصحي/قرية
عبيد السهر/قرية نجم عبد غائب/قرية حامد عرسان/قرية حافظ ندة/قرية السهيل/قرية حسين
عنيد/قرية المراسمة/قرية العويسات/قرية شمير شرار

أللطيفية

10017477900

ناحية اللطيفية

حي القادسية /تل الذهب/شاخة /1شيشبار/كيلو /16مركز الناحية/شاخة / 6قرية
المسعود/شاخة /9شاخة 0كيلو /01

صيانة المشروع الزراعي

10001770711

ناحية اللطيفية

المشروع الزراعي /حي الزهور/شاخة  7كيلو  07منطقة الشيخ مظهر /نهر اللطيفية

المحمودية

10977442471

قرب سوق المحمودية

الرشيد

19910096619

ناحية الرشيد

حي الموظفين /حي العسكري/حي المعلمين/حي الرشيد /حي العدالة /حي الربيعي /حي
الجزائر/حي البحث والتطوير /حي بدر/حي الثورة
العدوانية/عويريج/هور رجب /قرية العهد الجديد /قرية الشريفات/الخميسية /ثقرية
المسافر/الزنبرانية /الخيابيات/حي التحدي/السيافية /البو صيفي /كويريش /الجاون
الشرقي/ابو حالن /صخريجة /الحي العسكري/قرية الخياميات /المظهرية/مكيطيمة /المعينات
الحركاوي الجنوبي /الجنبالطية/ابو عوسج/الجاون الغربي /ديرية ام محار/بئر الحمام /حي
الجمعيات/حي الشهداء/دحيلة/قرية االصالح /صدر اليوسفية/حي السجاد/الرضوانية الشرقية/
خشوم حالن/ام حيانية/زاوية االكراتد /دويليبة /هور ابو فاضل/قرية غازي السعيدي/ابو
حصوة

00

01

779-776-799-770-799-779-799-796-790--790

07
اليوسفية

10710144904

ناحية اليوسفية

مديرية توزيع كهرباء الكرخ المركز
مدير مديرية توزيع كهرباء الكرخ المركز  :المهندس عمر رشيد

19900009606

ت
0

اسم القطاع
المنصور

رقم الهاتف
10711074707

عنوان القطاع
المنصور شارع 00مضان

1

اليرموك

10717407777

حي الداخلية

صيانة العامرية

10710797797

منطقة العامرية مجاور محطة
الطب البيطري

0
0
6

الجامعة
كرادة مريم

19910191707
10710740001

محطة العدل  00/00كي في
المنطقة الخضراء

7

9
9
01

النصر والسالم

10710791291

خان ضاري

أبو غريب
صيانة عكركوف

10117097070
19717100061

ناحية ابو غريب
ناحية ابو غريب

صيانة الشهداء

19717100060

ناحية ابو غريب

المحالت التابعة لكل قطاع
700-700-719-719-716-710-100-100
-711-711-707-707-700-701-701-717-717-710-711
717-710
701-707-707-700-701-701-717
-709-706-700-700-709-709-706-700-700-719-719
79900
119-101-101-117-117-109-106
منطقة /9111الزيدان/قرية العناز/الرفوش/الفارس/الحمدانية
االولى/الزيدان الطرفة/ابو منيصير/محيريجة/الزيدان الغريباويين/قرية طلب
الكواد/قرية
الخماس/منطقة/0111الفلوجيين/الكروشين/المحاسنة/السعدان/الحمدانيسة
الثالثة/خان ضاري/قرية حلف الكراد/قرية عبداله النايف/منطقة خميس
فياض /العيفان/قرية الخوالد/الضباط الثالثة/قرية العامود/كاظم عذاب/قرية
العواد/الزيدان اليتامى/الحمدانية الهيتاويين/سميالت/قرية طلب الدرع/الغاز
منطقة طويل/قرية العربي/الرضوانيةالشرقية/قرية العمادية/قرية
الرعيد/قرية ياسين /فتحية الكسار/مقاطعة /0مكيدة/قرية الشوبش/قرية
اللهيب/قرية محمد الحسن عبدهللا/منطقة /0711قرية سعيد نايف/قرية
سعدون الداود/قرية فنجان/قرية صفوك العجيل/قرية حامد الحطحوط/قرية
النمور/قرية الكرلز/قرية العساف/قرية الجطالن/قرية الشندوا/قرية
الشاهر/قرية جاسم السمين/عرب طاحوس
هكتيريا وشعار/قرية المحامدة/منطقة  0أذار/حي الداخلية/حي
المهندسين/باب الحارة/ابو معيدي/الذهب
االبيض/الزيتون/العويسات/المدفعي/حي  0حزيران/خرنابات/شارع
الزيتون/شارع المستوصف/عكركوف قرية الزحالية/قرية العكيدات/قرية
البوذوكي/قرية البو مديمطية /قرية البو معيدي/قرية البو علوش/قرية
الشيحة/قرية العيدان/منطقة01تموز/منطقة احمد عطاهللا/منطقة
الزهور/العياشية/قرية الفراشية/قرية مجيد عبيد/سجن الكرخ/حي
اشبياية/حي المهندسين/قرية الكروسين/عمارات االلبان/قرية حيف
المحدة/قرية البو عامر/قرية حسنين كاظم/مديليلة/قرية ابراهيم بن علي/حي
المهندسين القديم /القرية المنسية

مديرية توزيع كهرباء الكاظمية المقدسة
مدير مديرية توزيع كهرباء الكاظمية المقدسة  :المهندس عقيل عبد الحميد

ت
0
1
0
0

6

19910910997

اسم القطاع

رقم الهاتف

عنوان القطاع

المحالت التابعة لكل قطاع

الكاظمية

10717470022

مدينة الكاظمية المقدسة

000-019-019-016-010-010-009-009-006-000

العطيفية

10910711720

مدينة الكاظمية المقدسة

000-019-019-016-010-010

التاجي

10014991017

منطقة التاجي دور الحرس

صيانة شاطئ التاجي

19717100760

منطقة شاطئ التاجي

هور الباشا/الكشاشي/قرية ابو حسن/منطقة  01ضباعي/قرية
السواعد/قرية البطة/منطقة الصابيات/عكركوف/هكتيريا وشعار/منطقة
الشهداء/محطة قطار التاجي/سبع البور/قرية ابو ثجيل/قرية الرافدين/قرية
ابراهيم الخليل/شاطئ التاجي/منطقة /0111قرية الساليط/المسارة/مجمع
ابن فرناس السكني/قرية مال مخلف/قرية سيد جاسم/قرية الشيخ ضياء
علي الناجي 7/كويمة/منظقة /7111ابو الجدايل/السعيدات/قرية
حميدالفرج/قرية عجيل السلطان/ركية وفاضل/قرية المزرفة/قرية الحاج
سنيور/قرية البوداوود/قرية ابراهيم البراك/قرية حمزة
ربيع/الحالبسة/قرية ناجح السهيل/الحماميات/مزرفة وحصيوة/قرية سعيد
جاسم
منطقة (-7111-9111-7111-6111-0111-0111-1111-0111
-06111-00111-00111-01111-00111-01111-9111
)07111

صيانة سبع البور

10044011274

منطقة سبع البور

