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 (8-: فرق التوقيت) واشنطن /الواليات المتحدة في الثقافية بالدائرة االتصال طرق

 14th Street NW, Suite 710, Washington D.C. 20005 1101 العنوان البريدي

 Tel1: 001-202-986-2626 / Tel2: 001-202-986-2899 األرضيرقم الهاتف 

 2291-986-202-001 رقم الفاكس

 usa.com-www.iraqiculture    الموقع االلكتروني

 االلكتروني للدائرة البريد عنوان
washington@scrdiraq.gov.iq \ usa@mohesr.gov.iq 

 

للدائرة  األخرىالعناوين االلكترونية 
 (وجدت إن)

Iraqi.cultural.office.dc@gmail.com 
 

 المنصب اسم الموظف
رقم الهاتف النقال 

 الرسمي
 الرسمي األيميل

 هاتف النقالرقم ال
 الشخصي

 يميل الشخصياأل

 1397-834-202 ستشارالم تهاني عبدالعزيز جعفر الصندوق .د.أ
usa@mohesr.gov.iq 

 
00202-834-1397  Tahani.alsandook@yahoo.com 

 اداري نم حسفاطمة جاس.د
313-718-0007 

 
usa@mohesr.gov.iq 

 
313-718-0007 

Jhfatima55@gmail.com 
 

 2113-436-202 االداري سعادة كاظم محمد علي. د.م.أ
a@mohesr.gov.iqus 

ico.student2@gmail.com 
 

00202-436-2113  Drsaada34@gmail.com 

 8821-765-202 المحاسب حيدر نعمة حسون
gov.iqusa@moghesr. 

ico.hesabat@gmail.com 
 

202-765-8821 
Hayder.jabur@gmail.com 

 

07709980545 المحاسب حسين غانم سعيد فايبر    07709980545 فايبر    

 

http://www.iraqiculture-usa.com/
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 ة كييف ويتم ادارتها من قبل الدائرة الثقافية بوخارستتم تعليق العمل في الدائرة الثقافي

  (صفر فرق التوقيت)  تخارسب/ رومانيا في الثقافية بالدائرة االتصال قائطر

 العنوان البريدي

Embassy of the Republic of Iraq- Bucharest/Cultural Attaché –Bucharest 
10 daniel danielopolu street ,sector1,Bucharest,Romania  

 

  0212339009/24-004 األرضيرقم الهاتف 

  0212339007-004 رقم الفاكس

 www.iraqiculturaloffice.org.ro   الموقع االلكتروني

  scrdiraq.gov.iqbucharest \  romania@scrdiraq.gov.iq@      االلكتروني للدائرة البريد عنوان

 األخرىالعناوين االلكترونية 
 (وجدت إن)للدائرة 

culturalbucharest@yahoo.com  

 المنصب اسم الموظف
رقم الهاتف النقال 

 الرسمي
 الرسمي األيميل

 الهاتف النقال رقم
 الشخصي

 الشخصي األيميل

07732366142 اداري عالوي اسماعيل ماضي. د.م.أ فايبر    07732366142 فايبر   
 
 

 Romania@mohesr.gov.iq 004-0732244136 0212339009/24-004 المحاسب لقمان محمد اسماعيل
Luqman.ismail@yahoo.com 

 

 

http://www.iraqiculturaloffice.org.ro/
mailto:romania@scrdiraq.gov.iq
mailto:culturalbucharest@yahoo.com
mailto:Romania@mohesr.gov.iq
mailto:Luqman.ismail@yahoo.com
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 تم تعليق العمل في الدائرة الثقافية دلهي الجديدة ويتم ادارتها من قبل الدائرة الثقافية كوااللمبور

 ( 2:30+ تيوقتفرق ال)  نيودلهي /الهند في الثقافية بالدائرة االتصال قائطر

 العنوان البريدي
A-15/14 vasant vihar New Delhi 110057 

 

 00901141006946 رقم الهاتف األرضي

 ال يوجد رقم الفاكس

  الموقع االلكتروني

 االلكتروني للدائرة البريد عنوان
 india@mohesr.gov.iq \ newdelhi@scrdiraq.gov.iq 

 

 العناوين االلكترونية األخرى للدائرة 
 (إن وجدت)              

 

 المنصب اسم الموظف
رقم الهاتف النقال 

 الرسمي
 األيميل الرسمي

 رقم الهاتف النقال
 الشخصي

 األيميل الشخصي

 00917042676959 المستشار كاظم حسن حسين الموسوي. د.م.أ
india@mohesr.gov.iq 

 
00917042676959  kadumalmosawi@yahoo.com 

      

 

mailto:india@mohesr.gov.iq
mailto:india@mohesr.gov.iq
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 (5+فرق التوقيت )  ركوااللمبو /ماليزيا في الثقافية بالدائرة االتصال قائطر

 Unit 5.07 Level 5 North Block Ampwalk 218 Jalan Ampang  Kuala Lumpur 50450 Malaysia العنوان البريدي

 0060321630741 رقم الهاتف األرضي

 0060321630742 رقم الفاكس

 الموقع االلكتروني
Iraqiculturalattache.org.my 
 

 kualalumpur@scrdiraq.gov.iq \  icemalaysia@yahoo.comculturaloff االلكتروني للدائرة البريد عنوان

العناوين االلكترونية األخرى 
 (إن وجدت)للدائرة 

  

 المنصب اسم الموظف
رقم الهاتف النقال 

 الرسمي
 األيميل الرسمي

 رقم الهاتف النقال
 الشخصي

 األيميل الشخصي

 0182772934  ال يوجد المستشار سامي ذياب محل . د.أ
 Sami.mahal65@gmail.com 

 

  Lamaan1957@gmail.com 0149719042 ال يوجد ال يوجد المحاسب لمعان طالب عباس

 

 

 

mailto:kualalumpur@scrdiraq.gov.iq
mailto:culturalofficemalaysia@yahoo.com
mailto:Sami.mahal65@gmail.com
mailto:Lamaan1957@gmail.com
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 (1-ت يوقتفرق ال)  أنقرة /تركياالدائرة الثقافية في ق االتصال بائطر

 irak buyukelfiligi/turan emeksiz sk.no:11/gaziosmanpasa 06700 ankara/turkey العنوان البريدي

 1354 492 0312 009 رقم الهاتف األرضي

 2730 490 0312 009 رقم الفاكس

  الموقع االلكتروني

 لدائرةااللكتروني ل البريد عنوان
Iraq.cul.tr@gmail.com \ ankara@scrdiraq.gov.iq 

turkey@mohesr.gov.iq   

العناوين االلكترونية األخرى للدائرة 
 (إن وجدت)

 
 

 المنصب اسم الموظف
رقم الهاتف النقال 

 ميالرس
 األيميل الرسمي

 رقم الهاتف النقال
 الشخصي

 األيميل الشخصي

      

  االداري ضياء مجبل الساعدي. م.م
Iraq.cul.tr@gmail.com 

 
05351082850 

Dheyaa_mejbel@yahoo.com 
 

 mahamoussa59@yahoo.com  00905389429280  ------------------------ المحاسب انم موسىمها غ

 

mailto:Iraq.cul.tr@gmail.com
mailto:turkey@mohesr.gov.iq
mailto:Iraq.cul.tr@gmail.com
mailto:Dheyaa_mejbel@yahoo.com
mailto:mahamoussa59@yahoo.com
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 (1-ت يوقتال فرق)  انعم   /األردنق االتصال بالدائرة الثقافية في ائطر

 Amman 11181 Jordan 3346 العنوان البريدي

 00(4650869(6 962&  4650762(6 962)00 رقم الهاتف األرضي

 4650759(6 962)00 رقم الفاكس

 www.icajo.com  الموقع االلكتروني

 االلكتروني للدائرة البريد عنوان
amman@scrdiraq.gov.iq \ /info@icajo.com  jordan@mohesr.gov.iq 

 

العناوين االلكترونية األخرى 
 (إن وجدت)للدائرة  

 

 األيميل الرسمي رقم الهاتف النقال الرسمي المنصب اسم الموظف
 رقم الهاتف النقال

 الشخصي
 األيميل الشخصي

 حسن عبد الموسوي فالح
معاون 
 ملحق

771672167269 
Jordan@mohesr.gov.iq 

 
771672167269 Falah2020@yahoo.com 

 

 

 

 

 

http://www.icajo.com/
mailto:amman@scrdiraq.gov.iq
mailto:/info@icajo.com
mailto:jordan@mohesr.gov.iq
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 (1-ت يوقتفرق ال)  بيروت /لبنانق االتصال بالدائرة الثقافية في ائطر

 ةالملحقية الثقافي –سفارة جمهورية العراق في بيروت  –الرملة البيضاء / بيروت العنوان البريدي

 9611801420-00 رقم الهاتف األرضي

     9611801420-00 رقم الفاكس

  www.iqcab.org  الموقع االلكتروني

 beirut@scrdiraq.gov.iq \  lebanon@mohesr.gov.iq االلكتروني للدائرة البريد عنوان

العناوين االلكترونية األخرى 
 (إن وجدت)للدائرة 

   beirutculturaloffice@gmail.com 

 منصبال اسم الموظف
رقم الهاتف النقال 

 الرسمي
 األيميل الرسمي

 رقم الهاتف النقال
 الشخصي

 األيميل الشخصي

 96178900146-00   المحاسب حيدر محمد علي يوسف
hed_zh@yahoo.com 

 

  مستشار د عباس علي محمد.أ
dr.abass@icajo.com 

 
فايبر007746702249760  

بيروت 0077260619001  
Prof.abass@yahoo.com 

 

 

 

http://www.iqcab.org/
mailto:beirut@scrdiraq.gov.iq
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 (2-ت يوقتفرق ال)  ستوكهولم /السويد ق االتصال بالدائرة الثقافية فيائطر

 Iraks Ambassad  .box 2631 .10041 Stockholm العنوان البريدي

 004684113334/797 رقم الهاتف األرضي

 006487968366 رقم الفاكس

 www.icosweden.com  الموقع االلكتروني

   stockholm@scrdiraq.gov.iq \  sweden@mohesr.gov.iq االلكتروني للدائرة البريد عنوان

العناوين االلكترونية األخرى 
 (إن وجدت)للدائرة 

   sweden.ico@hotmail.com  

 المنصب اسم الموظف
رقم الهاتف النقال 

 الرسمي
 األيميل الرسمي

 النقالرقم الهاتف 
 الشخصي

 األيميل الشخصي

 0046704761690 المحاسب علي نعيم جاسم
ali_naem2002@yahoo.com 

 
 

0046704761690 
ali_naem2002@yahoo.com 

 

http://www.icosweden.com/
mailto:stockholm@scrdiraq.gov.iq
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 (5+فرق التوقيت )  بكين /الصيني ق االتصال بالدائرة الثقافية فائطر

 Beijing –no.25,xiu shui bei jie ,jian guo men wai –Embassy of the republic of Iraq العنوان البريدي

 or 150 151 -65323385 رقم الهاتف األرضي

 65321596 رقم الفاكس

 www.iraqculturalbeijing.cn  الموقع االلكتروني

  Beijing@scrdiraq.gov.iq \  culattbek@yahoo.com االلكتروني للدائرة البريد عنوان

العناوين االلكترونية األخرى 
 (إن وجدت)للدائرة 

china@mohesr.gov.iq  
 

 األيميل الرسمي رقم الهاتف النقال الرسمي المنصب اسم الموظف
 رقم الهاتف النقال

 الشخصي
 األيميل الشخصي

  المحاسب اسماء محمد توفيق محمد علي
culattbek@yahoo.com 

 
008613716529484  Asmaam.tawfeeq@yahoo.com 

  

 

 

http://www.iraqculturalbeijing.cn/
mailto:Beijing@scrdiraq.gov.iq
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 (2-ت يوقتفرق ال)  لندن /بريطانياق االتصال بالدائرة الثقافية في ائطر

 elvaston place ,London,sw7 5qh,UK 4 العنوان البريدي

 2940 7370 20(0) 0044 رقم الهاتف األرضي

 2941 7370 20(0) 0044 رقم الفاكس

 www.iraqiculturalattache.org.uk  الموقع االلكتروني

 scrdiraq.gov.iqlondon \ tach.org.ukoffice@iraqiculturalat  &  britain@mohesr.gov.iq@  االلكتروني للدائرة البريد عنوان

العناوين االلكترونية األخرى للدائرة 
 (إن وجدت)

 

 المنصب اسم الموظف
رقم الهاتف النقال 

 الرسمي
 األيميل الرسمي

 رقم الهاتف النقال
 الشخصي

 األيميل الشخصي

 counselor@iraqiculturalattache.org.uk 0044 7950 815 553  dr_alihassan@yahoo.com  00447399483663 المستشار حسن هادي علي العالق .د.م.أ

 s.account1@iraqiculturalattache.org.uk 00447407 302 020  afir.hussen@gmail.comd   المحاسب مفتن ظافر حسين. م.م

 

 

 

http://www.iraqiculturalattache.org.uk/
mailto:office@iraqiculturalattach.org.uk
mailto:britain@mohesr.gov.iq
mailto:britain@mohesr.gov.iq
mailto:counselor@iraqiculturalattache.org.uk
mailto:dr_alihassan@yahoo.com
mailto:s.account1@iraqiculturalattache.org.uk
mailto:dafir.hussen@gmail.com
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 (7- تيوقتفرق ال)  أوتاوا /كنداق االتصال بالدائرة الثقافية في ائطر

  mcleod street,Ottawa ,on,k2p 0Z8 215 العنوان البريدي

 EXT.400 6132369177 رقم الهاتف األرضي

 مشترك مع فاكس السفارة 6135671101 رقم الفاكس

 الموقع االلكتروني
www.iqemb.ca 

ثقافية في موقع السفارة حالياً بعض معلومات الدائرة متوفرة على موقع السفارة توقف بعد اعادة العمل بالدائرة ال  

 canada@mohesr.gov.iq \ ottawa@scrdiraq.gov.iq االلكتروني للدائرة البريد عنوان

لكترونية األخرى العناوين اال
 (إن وجدت)للدائرة  

iqcultural@gmail.com  

 المنصب اسم الموظف
رقم الهاتف النقال 

 الرسمي
 األيميل الرسمي

 رقم الهاتف النقال
 الشخصي

 األيميل الشخصي

 صباح واجد علي. د.أ
موظف 
 ادراي

-  343-998-3711 drswash69@gmail.com 

  

 

 

http://www.iqemb.ca/
mailto:canada@mohesr.gov.iq
mailto:ottawa@scrdiraq.gov.iq
mailto:iqcultural@gmail.com
mailto:drswash69@gmail.com
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 (ت صفريوقتفرق ال)  موسكو /روسياق االتصال بالدائرة الثقافية في ائطر                                       

   Russia, Moscow, Mitnaya ,building 3 العنوان البريدي

   2491 666(495)007  رقم الهاتف األرضي

 2490 666(495)007 رقم الفاكس

 الموقع االلكتروني
www.cultureiraq.ru 
 
 

 russia@mohesr.gov.iq  \ moscow@scrdiraq.gov.iq  االلكتروني للدائرة البريد عنوان

العناوين االلكترونية األخرى 
 (إن وجدت)للدائرة  

 

 المنصب اسم الموظف
رقم الهاتف النقال 

 الرسمي
 األيميل الرسمي

 رقم الهاتف النقال
 الشخصي

 األيميل الشخصي

      

 المحاسب عالء عمار طالب
07803117080 

 فايبر
  فايبر 07803117080 

 

http://www.cultureiraq.ru/
mailto:russia@mohesr.gov.iq
mailto:russia@mohesr.gov.iq
mailto:moscow@scrdiraq.gov.iq
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 (2-ت يوقتفرق ال)  روما /ايطاليااالتصال بالدائرة الثقافية في ق ائطر

 لندن/ تدار من قبل الدائرة الثقافية االقليمية 

 (2-ت يوقتفرق ال)  برلين /المانياق االتصال بالدائرة الثقافية في ائطر

 العنوان البريدي

Botschaft dre rep.irak 
Pacellialle 19-21 
14195 berline 
Germany 

   قم الهاتف األرضير

  رقم الفاكس

  الموقع االلكتروني

 االلكتروني للدائرة البريد عنوان
berlin@scrdiraq.gov.iq \ berlin.de-info@iraqculturalattache 

 

للدائرة  وين االلكترونية األخرىالعنا
 (إن وجدت)

 

 األيميل الرسمي رقم الهاتف النقال الرسمي المنصب اسم الموظف
 رقم الهاتف النقال

 الشخصي
 األيميل الشخصي

 سيتا ستراك توماس
 معاون
الملحق 
 الثقافي

004915143315650 

info@iraqculturalattache-
berlin.de 
 

 
 

004915143315650  setasetrack@yahoo.com 

mailto:berlin@scrdiraq.gov.iq
mailto:info@iraqculturalattache-berlin.de
mailto:info@iraqculturalattache-berlin.de
mailto:info@iraqculturalattache-berlin.de
mailto:setasetrack@yahoo.com
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 (7+فرق التوقيت )كانبيرا  / طرائق االتصال بالدائرة الثقافية في استراليا

 Cobbadah Street, O'Malley, ACT 2606, Australia 19 العنوان البريدي

 0496 6290 2 0061 رقم الهاتف األرضي

 0498 6290 2 0061 رقم الفاكس

 au.org-www.iraqcultural   الموقع االلكتروني

 canberra@scrdiraq.gov.iq \  au.org-linfo@iraqcultura عنوان البريد االلكتروني للدائرة

 العناوين االلكترونية األخرى للدائرة 
 (إن وجدت)              

 

 المنصب اسم الموظف
رقم الهاتف النقال 

 الرسمي
 األيميل الرسمي

 رقم الهاتف النقال
 الشخصي

 األيميل الشخصي

       ارالمستش 

 au.org-info@iraqcultural 0061439808968   0061262900496 المعاون محمد جواد كاظم عيسى اليونس. د.أ
zmalyounis@gmail.com 

 

   -  االداري 

 au.org-info@iraqcultural 0061406590087   khadair@yahoo.com-ali   0061262900496 محاسبال علي حسين خضير. م.م

 

http://www.iraqcultural-au.org/
mailto:canberra@scrdiraq.gov.iq
mailto:info@iraqcultural-au.org
mailto:info@iraqcultural-au.org
mailto:zmalyounis@gmail.com
mailto:info@iraqcultural-au.org
mailto:ali-khadair@yahoo.com
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 ( 1:30 –فرق التوقيت ) طهران / طرائق االتصال بالدائرة الثقافية في إيران

 إيران -طهران -شارع وليعصر -ساحة وليعصر -سفارة جمهورية العراق -الدائرة الثقافية في إيران ان البريديالعنو

  رقم الهاتف األرضي

 00982142693727 رقم الفاكس

 www.iraqca.ir  الموقع االلكتروني

 iran@mohesr.gov.iq \ tehran@scrdiraq.gov.iq   عنوان البريد االلكتروني للدائرة

العناوين االلكترونية األخرى للدائرة 
 (إن وجدت)

 cert@iraqca.ir,  student@iraqca.ir 

 األيميل الرسمي رقم الهاتف النقال الرسمي المنصب اسم الموظف
 رقم الهاتف النقال

 الشخصي
 األيميل الشخصي

  00777217971176  00777907167177 المستشار زاهدة احمد دخيل. د.أ

  00777217192176  00777217192176 محاسب سناء نجم عبد هللا

 

http://www.iraqca.ir/
mailto:iran@mohesr.gov.iq
mailto:tehran@scrdiraq.gov.iq
mailto:cert@iraqca.ir
mailto:student@iraqca.ir

