مالحظات

إيميالت الدائرة
االيميل
dg@crd.gov.iq
adg@crd.gov.iq
culturalrelations@crd.gov
.iq
info@crd.gov.iq
manage@crd.gov.iq
c.festivals@crd.gov.iq
media@crd.gov.iq
culturalcenter@crd.gov.iq
protocol@crd.gov.iq
agreements@crd.gov.iq
organizations@crd.gov.iq
plan@crd.gov.iq
thakafatona@crd.gov.iq
documentary@crd.gov.iq
chek@crd.gov.iq
acounts@crd.gov.iq
baghdad2013@crd.gov.iq
fcenters@crd.gov.iq
law@crd.gov.iq
nazik@crd.gov.iq
om@crd.gov.iq

القسم او الجهة
المدير العام
المعاون
المدير العام
السكرتارية
المعلومات
قسم االدارية
المهرجانات
االعالمية
المراكز
المراسم
االتفاقيات
قسم المنظمات
قسم التخطيط
مجلة ثقافتنا
وحدة التوثيق
التدقيق
الحسابات
بغداد عاصمة الثقافة
المراكز الثقافية
االجنبية
القانونية
موقع نازك المالئكة
مدير المكتب
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إيميالت المراكز الثقافية
إيميالت
الجهة
المركز الثقافي العراقي في
iraqiccsweden@crd.gov.iq
استوكهولم
culturalcenter@iraqiembassy.
us
المركز الثقافي في واشنطن
a.dheyab@gmail.com
المركز الثقافي في لندن
dr.aliowaid@yahoo.com
المركز الثقافي في بيروت

إميالت
diwaniyah@crd.gov.iq
dhiqar@crd.gov.iq
kut@crd.gov.iq
kerbala@crd.gov.iq
salahaldin@crd.gov.iq
kirkuk@crd.gov.iq
basrah@crd.gov.iq
babel@crd.gov.iq
diyala@crd.gov.iq
mahmudiyah@crd.gov.iq
newbaghdad@crd.gov.iq
fallujah@crd.gov.iq
ramadi@crd.gov.iq
sadrcity@crd.gov.iq
almadaien@crd.gov.iq
samara@crd.gov.iq
irbil@crd.gov.iq
nineveh@crd.gov.iq

إيميالت البيوت الثقافية
الجهة
قصر الديوانية
قصر ذي قار
قصر الكوت
قصر كربالء
قصر صالح الدين
بيت كركوك
بيت البصرة
بيت بابل
بيت ديالى
بيت المحمودية
بيت بغداد الجديدة
بيت الفلوجة
بيت الرمادي
بيت مدينة الصدر
المدائن بيت
بيت سامراء
بيت اربيل
بيت نينوى
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samawah@crd.gov.iq
maysan@crd.gov.iq
najaf@crd.gov.iq
khanaqeen@crd.gov.iq
nuamania@crd.gov.iq
alswera@crd.gov.iq
heet@crd.gov.iq
alshaab@crd.gov.iq
alzhur@crd.gov.iq
arbilsite@crd.gov.iq
basihgie@crd.gov.iq
bayaa@crd.gov.iq
bldros@crd.gov.iq
faili@crd.gov.iq
hamadania@crd.gov.iq
hindia@crd.gov.iq
msaiab@crd.gov.iq
shatra@crd.gov.iq
shuaala@crd.gov.iq
zubiar@crd.gov.iq
dhouk@crd.gov.iq
alhai@crd.gov.iq
khalis@crd.gov.iq
balad@crd.gov.iq
alfurat@crd.gov.iq
efak@crd.gov.iq
doos@crd.gov.iq
alqassim@crd.gov.iq

بيت السماوة
بيت ميسان
بيت النجف
بيت خانقين
بيت النعمانية
بيت الصويرة
بيت هيت
بيت الشعب
بيت الزهور
بيت اربيل
بيت بعشيقة
بيت البياع
بيت بلدروز
بيت الفيلي
بيت الحمدانية
بيت الهندية
بيت المسيب
بيت الشطرة
بيت الشعلة
بيت الزبير
بيت دهوك
بيت الحي
بيت الخالص
بيت بلد
بيت ناحية الفرات
بيت عفك
بيت طوز خرماتو
بيت القاسم
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