
606

32310113213515608

32310123213516616

32135143213517615

32254921218

3236657615

3225493616

3225494612

3225491617

02/22050175614

  لبعخ اجزًبعبد يجهظ انجبيعخ02/2221325610293101 

3229263631

3229264632

3229371651

013/2460306652

013/2468150641

َبئت سئُظ انجبيعخ نشئىٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ/ د0 ا0  ط 013/24630736421019

2463074 /013660

3227523661

3261716662

32310111217

3231012682

3236083680

32286321207

3228634

 انمشاسيذَش عبو يشكض انًعهىيبد وانزىثُك ودعى إرخبر1320

          إداسح جبيعخ ثُهب

 كهُخ انحبعجبد وانًعهىيبد

 أيٍُ عبو انجبيعخ0ط 

األيٍُ انًغبعذ نهشئىٌ انًبنُخ

َبئت سئُظ انجبيعخ نشئىٌ انذساعبد انعهُب وانجحىس/ د0أ

َبئت سئُظ انجبيعخ نشئىٌ انذساعبد انعهُب وانجحىس/ د0أ0ط 

َبئت سئُظ انجبيعخ نشئىٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخ/ د0أ

 أيٍُ عبو انجبيعخ

سئُظ انجبيعخ/ د0  يكزت أ

 كهُخ انطت انجششٌ

(ثشجشا  ) كهُخ انهُذعخ 

 انًعهذ انعبنٍ نهزكُىنىجُب

 كهُخ اِداة

 كهُخ انحمىق

 كهُخ انزجبسح

 كهُخ انعهىو

سئُظ انجبيعخ/ د0        يذَشعبو يكزت أ

 إداسح اإلحصبءاد انًشكضَخ0   يذَش 

 األيٍُ انًغبعذ نهشئىٌ انًبنُخ0ط 

األيٍُ انًغبعذ نهشئىٌ اإلداسَخ

َبئت سئُظ انجبيعخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة/ د0أ

َبئت سئُظ انجبيعخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة/ د0 أ0ط

سئُظ انجبيعخ/ د0 انخبصخ  أ0  ط

سئُظ انجبيعخ/ د0 أ0       ط

       يذَش إداسح انًزبثعخ

       يذَش إداسح خذيخ انًىاطٍُُ

األيٍُ انًغبعذ نهشئىٌ اإلداسَخ. ط 

 كهُخ انزشثُخ

 كهُخ انزشثُخ انُىعُخ

(ثٍُُ  ) كهُخ انزشثُخ انشَبضُخ 

 كهُخ انزًشَض

(ثًشزهش  ) كهُخ انضساعخ 

(ثًشزهش  ) كهُخ انطت انجُطشٌ 

 داخم انجبيعخ

انًعهذ انفٍُ نهزًشَض  - يغزشفُبد جبيعخ ثُهب  

(8) (1) 

 المكاتب الرئيسية بإدارة الجامعة
 سويتش  اإلدارة و  كلياتها

 اإلدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار



10111001

20011003

21081004

21091010

13041013

1012

1015

13122201

2202

1211

1206

2107

22031220

1021

1204

1002

13143302

13331225

13055050

13191227

1005

2106

 2101

2104

صُبَخ انكًجُىرش

انًغزشبس انمبَىٍَ نهجُخ فض انًُبصعبد

انًذَش انزُفُزٌ نًششوعبد رطىَش انزعهُى

 لبئذ حشط انجبيعخ0ط 

انزعهُى انًفزىح

لبئذ حشط انجبيعخ

يذَش عبو انًطجعخ

انشئىٌ انًبنُخ نهًطجعخ  وانًشزشَبد

صبنخ انزشغُم

يكزت انًمبَغبد وانصُبَخ

يذَش انًشكض

اإلَزشَذ

(يعًم  )هبنخ   / د 

انزأيٍُ انعالجٍ

داس انضُبفخ

يكزت انشئىٌ اإلداسَخيذَش إداسح انزىجُه انًبنً واإلداسي

صُذوق انزكبفم االجزًبعٍ

وحذح َظى يعهىيبد االداسح

يكزت انجشَذ

يذَش إداسح انعاللبد انعبيخ واإلعالو

يذَش إداسح انزخطُظ ويزبثعخ انخطخ

انزجُُذ واالرصبل انعغكشٌيذَش إداسح انخشَجٍُ ورحشَش انشهبداد

انًزبثعخ وانًشزشَبد

االداسح انًبنُخ

ثهىكًٍُ اإلداسح

إداسح شئىٌ انزعهُى وانطالة

انًذَش انعبو نشئىٌ انزعهُى وانطالة

 يذَش عبو انشئىٌ انمبَىَُخ0ط

يكزت انًحبيٍُ

يذَش إداسح انزُظُى واإلداسح

يذَش عبو انشئىٌ انمبَىَُخ

يكزت انًحبيُبد

 اإلدارة العامة للشئون القانونية مطبعة الجامعة

 إدارة التنظيم واإلدارة

 إدارة التوجية المالي واإلداري

 إدارة التخطيط ومتابعة الخطة

 اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب

(2) 

 مركز الخدمة العامة لنظم الحاسبات وتكنولوجيا  المعلومات

 إدارة العالقات العامة واالعالم

 إدارة شرطة الحرس

(7) 



13101316

12231317

1313

1221

12221201

4010

4103

13184101

13064107

4102

1007

34014105

33073308

43032002

43074440

3303

3406

33052105

3208

3206

13033203

13323201

13023215

  إداسح انًىاصَخ133132133214

13013402

حجشح اإلداس321134043411ٍَُ

3207

42021224

2204

إداسح انزشثُخ انعغكشَخ

اإلعذاد انفٍُ

انمبعخ

انًكزجخ انشلًُخ

يذَش إداسح سعبَخ انعبيهٍُ

يذَش عبو شئىٌ األفشاد

يذَشإداسح شئىٌ انعبيهٍُ

 يذَشإداسح انًهفبد

يكزت انًهُذعبد

انًششف انعبو عهً اإلداسح انهُذعُخ

يكزت انًهُذعٍُ

يذَش إداسح انحغبثبد

يكزت انًشاجعخ

يذَش إداسح انزأيٍُ وانًعبشبد

يكزت انزأيٍُ وانًعبشبد

يذَش إداسح اإلعزحمبلبد

يذَش عبو انعاللبد انعهًُخ وانثمبفُخ

جًعُخ انخذيبد وانهجُخ انُمبثُخ

يكزت انشطت

يذَش إداسح شئىٌ هُئخ انزذسَظ

يذَش إداسح انىحذح اإلششافُخ

يذَش إداسح انًىاصَخ

يذَش اداسح إعزحمبلبد انًذٌ

يشالت انحغبثبد

يكزت اإلداسٍَُ

إداسح انصُبَخ

انجشاج

 انحذائك0أ 

يذَش عبو انشئىٌ انًبنُخ

يششفٍُ صُبَخ وعبئم انُمم

إداسح رشغُم وصُبَخ وعبئم انُمم

يذَش إداسح انذساعبد انعهُب

يذَش إداسح انجحىس انعهًُخ

 إداسح انخشَجٍُ

 يذَش عبو اإلداسح انهُذعُخ

يذَش خشَجٍُ انذساعبد انعهُب إداسح انًهفبد

انشعبئم

يذَش عبو انًكزجبد

يذَش إداسح ػ يكزجبد انكهُبد– يذَش إداسح انًكزجخ انًشكضَخ 

يذَش إداسح انعاللبد انثمبفُخ

انذوسَبد

يذَش عبو انذساعبد انعهُب وانجحىس

اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث  تابع اإلدارة العامة لشئون األفراد  

 اإلدارة العامة للعالقات العامة والثقافية

 اإلدارة العامة للمكتبات

 اإلدارة العامة لشئون األفراد

اإلدارة العامة للشئون الهندسية   

 اإلدارة العامة للشئون المالية

(5) (4) 



41123103

4001

4002

40063101

40053106

41093102

10203104

10063105

41045031

41065015

34153229263

3413  

4443

44445038

5032

5046

2102

1012

10143224285

3224285

02/24448927 

11042473484 /013

1030

4007

1225

3229264

حغبثبد انًخبصٌ

يذَش إداسح انخذيبد انعبيخ

انًطعى انخبسجٍ

انًششف انعبو إلداسح انًذٌ انجبيعُخ وانزغزَخ

(ثشجشا   )انًذَُخ انجبيعُخ 

يذَش إداسح يشالجخ انًخضوٌ انغهعٍ

إداسح انحغبثبد انخبصخ

3225490

يذَش إداسح أيبَخ انًجبنظ

(طهجخ ثكفش ععذ  )انًذَُخ انجبيعُخ  يذَش إداسح أيبَخ انًجبنظعكشربسَخ 

(طبنجبد ثكفش ععذ  )انًذَُخ انجبيعُخ 

156       إداسح انطت انعالجٍ           داخهٍ     

139       إداسح انطت انىلبئٍ            داخهٍ     

يذَش اداسح اإلرحبد انطالثٍ

 يذَشإداسح انُشبط انثمبفٍ

 يذَشإداسح انُشبط انفًُ

إداسح انشئىٌ انًبنُخ اإلداسَخ

انًذَش انعبو إلداسح انًذٌ انجبيعُخ وانزغزَخ

عُبدح األعُبٌ

يشالت انحغبثبد انخبصخ وانىحذاد راد انطبثع انخبص

يذَش إداسح انًخبصٌ

(انعهذ وانكًجُىرش  )اداسح انًخبصٌ 

يذَش إداسح انًشزشَبد

اإلداسٍَُ

يذَش إداسح شئىٌ انًمش

انًذَش انعبو نهشئىٌ انطجُخ

انخضَُخ

انًذَش انعبو نهشئىٌ اإلداسَخ

 إداسح انًشزشَبد

(نهصشف  )انًخبصٌ انشئُغُخ 

3107

يذَش عبو سعبَخ انشجبة

 انًبنُخ واإلداسَخ0ػ –  يذَش عبو سعبَخ انشجبة 0 ط 

صُذوق انزكبفم اإلجزًبعٍ-  

يذَش إداسح انحغبثبد انخبصخ

(ثًشزهش)انًذَُخ انجبيعُخ 

157       إداسح انصُبدنخ                  داخهٍ     

يذَش إداسح انُشبط اإلجزًبعٍ وانشَبضٍ

  يذَش إداسح انجىانخ وانخذيخ انعبيخ

حجشح األطجبء

األيٍ

(األسشُف  )يذَش إداسح انغكشربسَخ وانًحفىظبد 

انجىاثخ انشئُغُخ

تابع اإلدارة العامة للشئون المالية  اإلدارة العامة لرعاية الشباب  

اإلدارة العامة للشئون اإلدارية   

إدارة حسابات الصناديق الخاصة    

 إدارات تابع أمين عام الجامعة

(6) 

 اإلدارة العامة للشئون الطبية

 إإلدارة العامة للمدن الجامعية  والتغذية

(3) 


